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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003645-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI BARTOLOMEU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003645-85.2018.8.11.0007. AUTOR(A): VALDINEI 

BARTOLOMEU REU: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Não obstante à 

certidão de Id. 25859105 de decurso de prazo para a Sefaz-MT responder 

ao ofício expedido, cumpra-se à decisão inicial, procedendo com as 

citações/intimações devidas. Contudo, por medida de cautela, INTIME-SE a 

parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne o que 

entender de direito, sob a certidão outrora citada. Certifique-se no que for 

necessário. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000601-87.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIANE GABRIELE COLPO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN GONCALVES DE BRITO OAB - MT26989/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000601-87.2020.8.11.0007. AUTOR(A): LIGIANE 

GABRIELE COLPO GOMES REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação de 

restabelecimento de auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por 

invalidez de segurada especial proposta por Ligiane Gabriele Colpo Gomes 

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

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

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

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

realização de perícia médica. In casu, através do Ofício Circular 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, o 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, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

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

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

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

BATISTA MORANTE, para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 

02/04/2020, às 13h30min 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 

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

deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 20 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. 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). Nesta oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez 

através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

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

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

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

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

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

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

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

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

na Secretaria da Vara). 5) 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? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

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

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo 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 

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

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

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 
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oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

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

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

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

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

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

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000233-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000233-15.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: SUZANE 

GOMES DA SILVA EXECUTADO: JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA 

Vistos. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença movido pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra Jonavan de Sousa 

Oliveira Silva, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. O 

pedido de cumprimento de sentença foi aportado aos autos ao Id. 

21260198, tendo a Defensoria Pública fundando sua pretensão na 

sentença proferida no feito, que condenou o executado ao pagamento de 

honorários sucumbenciais. Ao Id. 21260199 a Defensoria Pública realizou 

pedido de expedição de alvará em favor da parte exequente. Em petição 

de Id. 21836727 subscrita pelo executado, foi informado que o executado 

e seu filho, por sua vez, representado por sua genitora, se 

autocompuseram em relação aos alimentos. Instado a se manifestar o 

Ministério Público ressalvou que o débito alimentar neste feito já havia sido 

quitado, inclusive, sendo a quitação reconhecida em sentença, e em 

virtude disso, o acordo não poderia ser homologado por este juízo. Além 

do mais, em referência ao cumprimento de sentença pela Defensoria 

Pública, requereu o prosseguimento da demanda independente de sua 

intervenção (Id. 24976034). É o relato do necessário. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. De início, cumpre dizer que embora tenha sido 

aportado aos autos acordo extrajudicial do alimentante com o alimentado 

este juízo não poderá homologa-lo. Isso porque, como dessume-se ao Id. 

19837840 foi proferida sentença de mérito nos autos, sendo certificado o 

trânsito em julgado (Id. 20641820), logo, fica este juízo impedido de 

analisar a proposta de acordo ora encartada. Aliás, a fase de 

conhecimento se findou no momento da sentença. Assim, apenas seria 

possível homologar eventual acordo em fase de cumprimento de sentença, 

situação que não se amolda ao caso, eis que o cumprimento de sentença 

é movido pela Defensoria Pública em busca de honorários sucumbenciais, 

portanto, declaro prejudicado tal pleito. Quanto ao pedido de cumprimento 

de sentença, verifica-se que os requisitos do art. 524 do CPC, assim, o 

recebimento do pedido de cumprimento de sentença é à medida que se 

impõe. Posto isto: 1) PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da 

classe processual para “Cumprimento de Sentença”, consoante às 

normas elencadas na CNGC-MT. 2) INTIME-SE a parte executada, na forma 

do § 2º do art. 513 do CPC/2015 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento, devidamente atualizado, acrescido das custas, sob 

pena de incidência de multa automática de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523, “caput” e § 1º, do CPC. 3) Após 

decorrido o prazo de que trata o item anterior, caso haja informação de 

pagamento nos autos e ela não tenha originado da parte credora, 

INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu interesse, no prazo de 

15 (quinze) dias. 4) Se decorrido tal prazo sem que haja notícia de 

pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, imediatamente, 

MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na 

forma do artigo 523, § 3º do CPC. 5) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) 

dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o decurso do prazo 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

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

“caput” do CPC). Por fim, RETIFIQUE-SE o polo ativo da demanda, para a 

inclusão da Defensoria Pública, na qualidade de exequente. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1002619-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FRANCISCA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO BARBOSA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002619-18.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: ROSELI FRANCISCA SOARES REQUERIDO: APARECIDO 

BARBOSA PINTO Vistos. Cuida-se de ação de conversão de separação 

judicial em divórcio judicial ajuizada por Roseli Soares Pinto contra 

Aparecido Barbosa Pinto, ambos qualificados nos autos em epígrafe. O 

pedido veio instruído com diversos documentos. Recebida a inicial, foram 

deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, além de ser designada 

audiência de conciliação (Id. 20810632). Adiante, as partes informaram 

conjuntamente que se autocompuseram pugnado pela homologação do 

acordo celebrado (Id. 23557393). Vieram-me os autos conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, deixo de remeter 

os autos ao Ministério Público por não verificar neste feito as hipóteses do 

artigo 178, do CPC. Tendo em vista que não há nenhum óbice para a 

homologação do acordo entabulado entre as partes, que são maiores, 

capazes e estão assistidas por advogado, HOMOLOGO por sentença, o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, e por estarem preenchidos os requisitos legais, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Roseli Soares Pinto e Aparecido Barbosa Pinto, 

qualificados nos autos, declarando extinto o casamento e seus efeitos, o 

que faço com supedâneo no artigo 226, § 6º da Constituição Federal e no 

artigo 1.571, inciso IV, do Código Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO 

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

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

condenação em honorários advocatícios. A requerente continuará a usar 

o seu nome de casada, qual seja, Roseli Soares Pinto. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE mandado de averbação 

ao Cartório competente para que proceda às averbações e retificações 

necessárias. Por fim, após o cumprimento das deliberações acima, 

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

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

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003263-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA DE SOUZA CORDEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MATIAS FERNANDES (REU)

CARLOS ANTONIO FERNANDES (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 
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FLORESTA Processo: 1003263-29.2017.8.11.0007. AUTOR(A): ANA 

APARECIDA DE SOUZA CORDEIRO REU: CARLOS ANTONIO FERNANDES, 

SONIA MATIAS FERNANDES Vistos. Trata-se de ação de usucapião 

proposta por Ana Aparecida de Souza Cordeiro contra Carlos Antonio 

Fernandes e Sonia Matia Fernandes, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe. Alega a parte exequente que no ano de 1992 adquiriu 

dos requeridos o imóvel urbano Lote nº 16, Quadra nº 13, Setor NW-A, na 

cidade de Alta Floresta-MT, com área de 450,00 m², registrado sob a 

matrícula n° 6.694, Livro 2-AG, no Cartório de Registro de Imóveis de Alta 

Floresta-MT. Assevera que nunca houve a formalização da compra e 

venda do imóvel e em razão disso não foi alterada a escritura do bem. 

Aduz, porém, que a posse sob o imóvel é mansa e pacífica desde 1992, 

motivo pelo qual restam preenchidos os requisitos mínimos para o 

reconhecimento do período aquisitivo. Por essas razões, requer que seja 

reconhecido o instituto da usucapião em relação ao imóvel declinado na 

inicial e, por conseguinte, que seja atribuída à autora a propriedade do 

imóvel. A inicial veio acompanhada com diversos documentos. Recebida à 

exordial, foram concedidos os benefícios da Justiça gratuita e determinada 

a citação de todos os interessados (Id. 11106679). Certificou-se a citação 

dos confinantes Maria José de Lima, Ronaldo Correia Candido e Laercio 

Aparecido de Andrade (Id. 11225934). O AR para a citação do requerido 

retornou com a menção “4-Desconhecido” (Id. 11416218). O município de 

Alta Floresta-MT pugnou pela intimação da parte autora para quitar o 

débito tributário existente em relação ao imóvel, no mais, relatou que não 

há outros interesses do município na lide (Id. 11570328). A autora pugnou 

pela citação do requerido por Oficial de Justiça (Id. 11689307), sendo o 

pedido deferido (Id. 11830975). A União comunicou não ter interesse na 

lide (Id. 12055482). A parte autora comprovou o pagamento dos encargos 

tributários do imóvel (Id’s. 13482349 e 13482361). Depois de diversas 

tentativas inexitosas de citação da parte requerida, foi deferida a citação 

por edital, oportunidade na qual a Defensoria Pública foi nomeada como 

curadora especial (Id. 14181194). A Defensoria Pública apresentou 

defesa por negativa geral (Id. 15817179). Instado a se manifestar o 

Ministério Público pleiteou pelo prosseguimento do feito, 

independentemente da intervenção do órgão ministerial (Id. 17628215). O 

Estado de Mato Grosso, entre um ato e outro, relatou não possuir 

interesse na demanda (Id. 22404571). Em decisão saneadora de Id. 

25950496, foi decretada a revelia dos requeridos, assim como designada 

audiência de instrução e julgamento, que foi realizada, conforme ata de Id. 

27285745. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Veja-se que a parte autora lança mão do 

instituto da usucapião para assegurar o domínio sobre o imóvel urbano 

Lote nº 16, Quadra nº 13, Setor NW-A, na cidade de Alta Floresta-MT, com 

área de 450,00 m², registrado sob a matrícula n° 6.694, Livro 2-AG, no 

Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta-MT. Alegou a requerente 

que o imóvel em questão foi vendido pelo requerido Carlos a ela em 1992, 

no entanto, em decorrência da não confecção da escritura de compra e 

venda a propriedade não teve seu registro alterado. Em razão disso, 

invoca em seu favor o instituto da Usucapião Extraordinária capaz de 

consolidar a propriedade em nome dos possuidores. Trata-se de espécie 

regulada pelo artigo 1.238 do Código Civil, que preceitua in verbis: “Aquele 

que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu 

um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e 

boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual 

servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”. 

Registre-se que o prazo estabelecido no artigo em comento é reduzido 

para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua 

moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo 

(parágrafo único do art. 1.238 do CC). Nesse viés, é de concluir que a 

usucapião extraordinária, regida pelo artigo 1.238 do código civil, tem 

como pressupostos a existência de posse mansa, pacífica, ininterrupta, 

animus domini, e prazo de 15 (quinze) anos, não exigindo justo título e 

boa-fé. A respeito do assunto segue a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PARTE DE IMÓVEL URBANO 

(13M²) – TERRENO CONTÍGUO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE 

POSSE PLENA DO IMÓVEL POR MAIS DE 20 ANOS – PRESENÇA DO 

ANIMUS DOMINI – PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – ART. 333, 

I, DO CPC/73 – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes os requisitos 

legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por 

usucapião é medida que se impõe. (N.U 0007469-54.2013.8.11.0004, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, 

Publicado no DJE 10/07/2019)”. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE USUCAPIÃO – PRESENTES OS REQUISITOS DA MODALIDADE DE 

AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA – HIPOTECA NÃO OBSTA A PRETENÇÃO DE 

AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Verificado os elementos de prova suficientes para 

demonstrar que os autores exercem a posse do imóvel descrito na inicial 

de forma mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição e com animus domini 

por mais de 14 anos, sendo o imóvel pretendido adquirir enquadra-se nas 

dimensões legais, portanto, tem 215m² conforme se extraí da matrícula, 

mapa e memorial descritivo. É pacifico na jurisprudência desta Corte e do 

STJ que atuação do tempo expurga o vício da hipoteca incidente sobre o 

imóvel pretendido pelo autor, tornando possível a aquisição da propriedade 

via usucapião ,  modo or ig inár io de aquis ição. (N.U 

0004012-50.2014.8.11.0013, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 

24/09/2018)”. No caso em apreço, ao que consta nos autos, a posse da 

autora possui o animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é violenta 

e nem clandestina, pois houve citação de todos os possíveis interessados 

e, o mais importante. Outrossim, a prova documental revela como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, bem como é corroborada 

pela prova testemunhal colhida em audiência de instrução e julgamento. 

Desta feita, restando comprovados os requisitos exigidos pela legislação 

civil pátria para a caracterização da usucapião extraordinária, impõe-se a 

declaração da aquisição da propriedade do imóvel pela autora por meio da 

prescrição aquisitiva, usucapião. DISPOSITIVO Ex positis, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para DECLARAR, em favor da 

parte autora, A AQUISIÇÃO DA PRORPIEDADE POR USUCAPIÃO do imóvel 

urbano Lote nº 16, Quadra nº 13, Setor NW-A, na cidade de Alta 

Floresta-MT, com área de 450,00 m², registrado sob a matrícula n° 6.694, 

Livro 2-AG, no Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta-MT. Essa 

sentença servirá para a devida averbação no Cartório de Registro de 

Imóveis dessa Comarca. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 

85, § 2° do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao CRI local, fazendo-se 

acompanhar de cópia da presente sentença (artigo 1.238 do Código Civil), 

fazendo-se acompanhar da certidão de trânsito em julgado da sentença e 

as demais peças que se fizerem necessárias por exigência legal; 

CONSIGNE-SE que o prazo para os réus revéis terá como termo inicial a 

data da publicação desta sentença, conforme preconiza o art. 346 do 

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

o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se às 

normas da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1002700-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

MARINA BELANDI SCHEFFER OAB - AC3232 (ADVOGADO(A))

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002700-35.2017.8.11.0007. REQUERENTE: PAULO 

HENRIQUE SIMAO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

Trata-se de cumprimento/liquidação de sentença proposta por Paulo 

Henrique Simão em desfavor da Ympactus Comercial LTDA., Carlos 

Nataniel Wanzeler e Carlos Roberto Costa, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. Alega a parte autora que celebrou contrato com a 

parte requerida, objetivando ingressar no marketing multinível “Telexfree”, 

cujo pagamento para tal acordo se deu no valor de R$ 2.805,00 (dois mil e 
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oitocentos e cinco reais). Aduz que apesar de ter depositado o valor 

pactuado em conta bancária de titularidade da requerida, o autor não 

obteve o retorno financeiro esperado ao celebrar o contrato com a 

demandada e sofreu prejuízo financeiro. Por fim, alega o requerente que 

todos os negócios jurídicos da parte requerida foram anulados através da 

decisão judicial proferida nos autos nº 0800224-44.2013.8.01.0001 que 

tramitou junto à 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, tendo a 

sentença transitada em julgado, havendo a declaração de nulidade de 

todos os contratos firmados entre a parte requerente e os consumidores e 

consequente dever de ressarcir àqueles que investiram na empresa, 

sendo que o autor não conseguiu reaver qualquer valor, recorrendo ao 

judiciário para ser reembolsado. Por tais razões ajuizou a presente ação, 

pugnando pela procedência da demanda e consequente devolução dos 

valores referente à aquisição de contas junto à requerida, devidamente 

corrigido e com a incidência de juros. A petição inicial veio acompanhada 

com diversos documentos no PJE. A exordial foi recebida, deferindo os 

benefícios da Justiça Gratuita (Id. 10203033). Foi determinada a 

citação/intimação pessoal da parte requerida (Id. 12693732). Certificou-se 

o decurso de prazo em relação à parte requerida (Id. 25903662). A parte 

autora manifestou-se, pugnando pela decretação da revelia da parte 

requerida, bem como o julgamento antecipado da lide, julgando-a 

procedente (Id. 26288214). Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em vista que a parte 

requerida foi devidamente citada, entretanto, deixou de apresentar sua 

contestação em tempo hábil, conforme certidão de Id. 25903662, DECRETO 

SUA REVELIA aplicando-lhe os efeitos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, o que por consequência presumo verdadeiras todas as 

alegações de fatos formuladas pela parte autora. Ademais, tendo em vista 

que a parte requerida é revel e que não há nos autos requerimento de 

provas, passo ao julgamento antecipado de mérito, na forma do artigo 355, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Sobre isso, assim é o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora ajuizou a presente 

liquidação de sentença para posteriormente promover o cumprimento da 

sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça do Acre, em face 

da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim determinou: “[...] 

B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como consequência da 

nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item A, determinar o 

restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam 

antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda 

a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os divulgadores 

AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e 

a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; B.3) devolver a 

todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas 

VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados nos 

itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus Comercial 

Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, mas caso as 

tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídas deverá 

ser abatido do montante geral a receber, na proporção de U$28,90 para 

os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os divulgadores AdCentral 

Family; B.5) do montante a ser devolvido aos divulgadores AdCentral e 

AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda deverá deduzir os valores 

que os mesmos receberam a título de qualquer das bonificações da rede 

Telexfree, inclusive em razão de recompra de contas recebidas por 

anúncios postados. Do montante a ser restituído aos partners deverão ser 

deduzidos os valores que os mesmos receberam a título de comissões de 

venda; B.6) considerando que os contratos celebrados estabelecem 

valores em dólares norte-americanos, as devoluções aos partners e 

divulgadores e os abatimentos do que os mesmos receberam a título de 

bonificação na rede, gratificação de venda ou contas ativadas, deverão 

ser considerados em Reais, pelos montantes efetivamente pagos e 

recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela ré Ympactus Comercial 

Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados monetariamente a partir do 

efetivo pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral 

ou AdCentral Family, conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a 

citação (que se deu por meio de comparecimento espontâneo da empresa 

ré aos autos, em 29/07/2013). B.8) considerando que a presente ação é 

coletiva, os valores determinados nos itens B.1, B.2, B.4, B.5, B.6 e B.7 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, que deverá ser 

proposta por cada interessado, no foro de seu domicílio. [...]”. No caso dos 

autos, a relação contratual estabelecida entre as partes restou 

satisfatoriamente demonstrada através dos documentos juntados nos 

autos. A requerida, como já consignado, quedou-se inerte e não 

comprovou que existem quantias a serem abatidas dos valores a serem 

restituídos à parte autora, na forma do disposto no item B5 da sentença. 

Deste modo, em liquidação de sentença, DECLARO que a parte autora tem 

a receber da requerida, em razão da decisão que se está liquidando, o 

valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na forma do item B7 do 

decisum. EXPEÇA-SE OFÍCIO para que seja formalizada a penhora no 

rosto dos autos da ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos 

bens ou valores quanto bastem para a garantia do juízo, na forma como 

requerida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco por meio 

do Ofício Circular nº 0500192/GACOG. CONSIGNE-SE que o prazo para os 

réus revéis terá como termo inicial a data da publicação desta sentença, 

conforme preconiza o art. 346 do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004040-43.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

os presentes intimando o patrono da parte autora para que, querendo, 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000683-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Advogado(a) do(a) polo ativo 

acerca da perícia agendada para o dia 26/05/2020, às 15h10, com a 

médica Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o 

comparecimento do(a) autor(a), munido(a) da documentação médica que 

possuir, no Edifício do Fórum, na Sala Bem Viver, nesta cidade, para se 

submeter ao exame pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Processo Número: 1001343-49.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE JESUS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que 

apresente sua manifestação acerca do documento de ID 29370300, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003107-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE BOROGMELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

 

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

os presentes autos intimando o patrono do autor para que apresente sua 

manifestação acerca das correspondências devolvidas de ID 18984150, 

18984036, 18896526, no prazo de 05(cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003048-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

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: 1001962-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001329-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUCAS PINHEIRO ORIOLI (REU)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora, para sua 

manifestação, acerca da diligência negativa de ID 20721929, no prazo de 

05(cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000175-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

os presentes autos intimando as partes, para, no prazo comum de 10 

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

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000808-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DA ROCHA NETO (INVENTARIADO)

 

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

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

20542149 que se encontra disponível para assinatura da parte 

interessada, com posterior juntada nos autos, no prazo de cinco (05) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do art.485 do CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001954-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ALVES RANGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002269-98.2017.8.11.0007

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))

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO AUGUSTO VIEIRA MANTOVANI (EXECUTADO)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005640-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 
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(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º 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 contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003182-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS FERREIRA DE BEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ASSUNCAO DE LIMA OAB - MT0014601S (ADVOGADO(A))

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora que apresente 

sua manifestação acerca da certidão de ID 29391948.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000229-41.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILEI VOLPE OAB - MT3240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º 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 contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004647-56.2019.8.11.0007

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:

A. A. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAILTON DOS SANTOS MORAES OAB - 968.569.041-34 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004647-56.2019.8.11.0007 Vistos. HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado 

entre as partes , vez que as partes se compuseram amigavelmente e, 

SUSPENDO o presente feito até o decurso do prazo para o integral 

cumprimento do débito. AGUARDE-SE o prazo solicitado pelas partes no 

acordo. Após, INTIME-SE a parte exequente para, em 05 (cinco) dias úteis, 

informar se a parte executada cumpriu o acordo. Alta Floresta, MT, 12 de 

fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003774-56.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMATERRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO BRIDI OAB - MT2619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DE GIACOMETTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL DARCI DOLZAN OAB - MT0002496A (ADVOGADO(A))

LUANA DE GIACOMETTI SOUZA OAB - 006.061.941-42 

(REPRESENTANTE)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na figura de seu 

patrono, para, em 15 dias, manifestar-se acerca da avaliação do bem 

imóvel indicado na missiva (Auto de Avaliação sob ID 27867174).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000693-65.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUSTAQUIO URSINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000693-65.2020.8.11.0007 Vistos, etc. 

Compulsando os autos, observo que os documentos anexados nos Ids. 

29347563 e 29347566, encontram-se ilegíveis, em desconformidade com o 

que preceitua o §1º, do art. 14, da Resolução n°. 185/2013, a qual institui o 

Sistema PJE, que assim dispõe: “Art. 14. Os documentos produzidos 

eletronicamente, os extratos digitais e os documentos digitalizados e 

juntados aos autos pelos órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares, 

pelos membros do Ministério Público, pelas procuradorias e por advogados 

públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada 

a alegação motivada e fundamentada de adulteração. § 1º Incumbirá 

àquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua 

juntada aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua 

legibilidade”. Posto isso, determino à parte autora que, no prazo de 15 

(quinze) dias, aporte aos autos documentos legíveis, atentando-se quanto 

à necessidade de que estes sejam cópias completas e de fácil leitura, com 

boa qualidade de visualização, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. Alta Floresta, MT, 18 

de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004388-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DE OLIVEIRA AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES OAB - MT26186/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004388-61.2019.8.11.0007 Vistos. 1) DEIXO de 

analisar o pedido de cumprimento provisória sob o ID 27258055, vez que, 

permanecendo o interesse da parte, este deverá ser realizado em autos 

apartados, devidamente associados a estes perante o PJE. 2) INTIMEM-SE 

as partes para, no prazo de quinze (15) dias, manifestarem-se acerca do 

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

pertinência, sob pena de preclusão. 3) Transcorrido in albis o prazo acima 

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

providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 17 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))
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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. Considerando o 

teor da certidão retro, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

13 de maio de 2020, às 12h00min. . No mais, cumpra-se conforme decisão 

inicial. Alta Floresta, MT, 17 de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003502-62.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003502-62.2019.8.11.0007 Vistos. INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de quinze (15) dias, manifestarem-se acerca do 

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

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

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

providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 18 de fevereiro de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003503-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CAMILA TRISSIA DO AMPARO SPINA DE SOUZA OAB - MT26456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003503-47.2019.8.11.0007 Vistos. INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de quinze (15) dias, manifestarem-se acerca do 

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

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

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

providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 18 de fevereiro de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003521-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003521-68.2019.8.11.0007 Vistos. INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de quinze (15) dias, manifestarem-se acerca do 

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

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

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

providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 18 de fevereiro de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003501-77.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA TRISSIA DO AMPARO SPINA DE SOUZA OAB - MT26456/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003501-77.2019.8.11.0007 Vistos. INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de quinze (15) dias, manifestarem-se acerca do 

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

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

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

providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 18 de fevereiro de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004087-17.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

CARINA ANA DE OLIVEIRA OAB - MT27213-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004087-17.2019.8.11.0007 Vistos. INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de quinze (15) dias, manifestarem-se acerca do 

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

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

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

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

Floresta, MT, 18 de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1003133-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003133-05.2018.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o pedido 

sob o ID 25804024. Tendo em vista que esta Magistrada não possui 

acesso ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, EXPEÇA-SE 

ofício conforme pleiteado no ID 25804024, consignando o prazo de 10 

(dez) dias para cumprimento. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 18 de 

fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002157-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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T. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

I. V. N. R. D. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO FELIX DE LIRA OAB - MT24837/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002157-32.2017.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista a 

manifestação da parte exequente sob o ID 29378586, bem como, o acordo 

carreado sob o ID 29379293, REVOGO o mandado de prisão expedido nos 

autos. Em consequência, determino o seu RECOLHIMENTO, cancelando-se 

junto ao sistema. VISTA dos autos ao Ministério Público acerca do pedido 

de homologação do acordo entabulado. Após, conclusos. Intimem-se a 

Secretaria de Vara via DJE, vez que nesta oportunidade o Sistema PJE 

não abriu o campo pertinente. Alta Floresta, MT, 18 de fevereiro de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005406-20.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA VIEIRA DO PRADO FRANCISCO (AUTOR(A))

LUIZ ANTONIO FRANCISCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1005406-20.2019.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO 

(49) POLO ATIVO: Nome: LUIZ ANTONIO FRANCISCO Endereço: LINHA 11 

RANCHO CASA BRANCA, S/N, CARLINDA/MT, ZONA RURAL, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 Nome: TEREZINHA VIEIRA DO PRADO 

FRANCISCO Endereço: LINHA 11 RANCHO CASA BRANCA, S/N, 

CARLINDA/MT, ZONA RURAL, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 

POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 

165, - ATÉ 385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259, I, do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. Resumo da Inicial: Aduzem os autores serem legítimos 

possuidores do imóvel usucapiendo, e requerem a declaração de domínio 

sobre o imóvel, com a devida modificação no Cartório de Registro de 

Imóveis. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: imóvel urbano 

denominado Lote 14, Quadra RC-2, situado no Embrião Urbano de Carlinda, 

com área de 30.000,00m², objeto da matrícula no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o n.º 1.403, Livro 2-G. 

Despacho/Decisão: " Vistos. 1) Considerando a informação da parte 

autora de que não reúne condições financeiras para aparelhar a petição 

inicial e cumprir a determinação para emenda, para o fim de garantir o 

devido acesso à justiça, ACOLHO o pedido de reconsideração sob o ID 

28668467, postergando para a fase instrutória a verificação da 

necessidade no caso concreto, de perfeita individuação do imóvel 

usucapiendo, tendo em vista o poder geral de instrução do juiz, previsto 

no art. 370 do Código de Processo Civil. 2) No ponto, RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. 3) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. 4) Tendo em vista a possibilidade de existência de direito 

indisponível para o caso em tela (terras públicas), DEIXO de designar, por 

ora, a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334, do Novo 

Código de Processo Civil. 5) CITE-SE o réu, devendo constar que o prazo 

para responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias, e que, 

não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC. 6) 

CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 

3º, do CPC), que deverão ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 dias - 

os quais não precisam ser necessariamente aquele em nome de quem o 

imóvel está registrado, mas quem tem a posse do bem - e, por edital, com 

prazo de 30 dias, os eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, 

do CPC, para contestarem no prazo legal. 7) DEIXO de determinar a 

notificação do credor averbado na matrícula do imóvel em questão, para 

figurar como assistente do réu nos presentes autos, tendo em vista o 

recebimento por este Juízo de ofício remetido pelo Juízo da massa 

falida/requerida (Processo nº 0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª Vara Cível 

da Comarca de Mogi das Cruzes/SP), informando que esta não possui 

interesse no imóvel em questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º Cartório 

de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT), vez que referido bem já não 

era mais propriedade da requerida desde 1980/1990 e que constou 

equivocadamente na arrecadação, determinando, inclusive, o referido 

Juízo, a expedição de carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis 

para cancelamento da arrecadação junto à matrícula nº 1.403. Sendo 

assim, não vislumbra esta Magistrada, interesse jurídico a justificar a 

referida notificação o que justifica ainda, a competência deste Juízo e não, 

aquele da massa falida. 8) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 

6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse 

na causa, os representantes da União, Estado e Município, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 5 de fevereiro de 

2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito". E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, TANIA DOS SANTOS LIMA, 

digitei. Alta Floresta/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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000596-65.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI RODRIGUES DA SILVA (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° 1000596-65.2020.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 
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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 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo 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 

27.08.2020, às 08horas, 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 dos laudos, 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 perita 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, 18 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000625-18.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000625-18.2020.8.11.0007 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 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo 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 

27.08.2020, às 09h40min, 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 
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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 dos laudos, 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 perita 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, 18 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000504-87.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J S AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000504-87.2020.8.11.0007 Vistos. J S 

AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, opôs embargos de terceiro c/c 

nulidade de penhora em face de FABRICIO GONÇALVES MEDEIROS. Alega 

o embargante que o Embargado entrou com Ação de Execução em face 

de João Seiki Enokawa em 02 de fevereiro de 2017, sendo deferida a 

penhora do imóvel registrado sob a matrícula nº 17.655 no Livro 2-CJ e 

lavrado o Termo de Penhora aos 16.12.2019, nos autos n. 1000313- 

47.2017.8.11.0007. Todavia, destaca que o imóvel referido acima não 

pertence mais ao Sr. João Seiki Enokawa, posto que, em 19.03.2014, 

através da segunda alteração contratual o imóvel passou a integrar o 

capital social da Empresa. Ainda, ressalta, que o Sr. João Seiki Enokawa 

permaneceu na sociedade até 05 de agosto de 2019, cf. terceira alteração 

contratual anexa. Desta feita, requer em sede liminar, a suspensão das 

medidas constritivas sobre o bem imóvel, com base no art. 678, do CPC. 

Vieram-me os autos conclusos. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal: ASSOCIE o presente feito aos autos n. 

1000313-47.2017.8.11.0007. Sem delongas, in casu, verifica-se 

demonstrada a presença a qualidade de terceiro e de proprietária 

possuidora do imóvel sob a matrícula nº 17.655 no Livro 2-CJ, através da 

matrícula anexa aos autos. Ainda, através da segunda alteração 

contratual ocorrida aos 19.03.2014, percebe-se que o imóvel passou a 

integrar o capital social da Empresa, bem como, que o Sr. João Seiki 

Enokawa permaneceu na sociedade sob a denominação social de J.S 

AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, até 05 de agosto de 2019, cf. 

documentos juntados à exordial. Por tais considerações, com fundamento 

no art. 678, do CPC, SUSPENDO o curso da ação principal nos autos n. 

1000313- 47.2017.8.11.0007, somente em relação ao imóvel em 

discussão. TRASLADE-SE cópia da presente decisão aos autos n. n. 

1000313- 47.2017.8.11.0007. CITE-SE o embargado para, querendo, 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 679 

do CPC. Intime-se. Alta Floresta, MT, 17 de fevereiro de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004075-03.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PILGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004075-03.2019.8.11.0007 Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verifico não ser o caso de julgamento antecipado da 

lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a 

produção da prova, nos termos estabelecidos no art. 357, do CPC. Pois 

bem. Na oportunidade da contestação (sob 27572755) o demandado 

apresentou impugnação à justiça gratuita pleiteada pelo autor, ao 

argumento de que este não fez prova de sua condição econômica, e 

ainda, encontra-se representado por escritório particular de serviços 

advocatícios. Sem delongas desnecessárias, deve ser rejeitada a 

impugnação apresentada, a uma, porque não há provas nos autos a 

afastar a presunção de veracidade das declarações da parte autora, 

esta, preceituada no §3º, do art. 99 do CPC; a duas, porque a assistência 

do requerente por advogado particular não impede a concessão de justiça 

gratuita, conforme se atém do §4º do aludido caderno processual. 

Outrossim, DEIXO de determinar a intimação do autor para carrear aos 

autos comprovante de residência em seu nome, regularização processual 

esta, pugnada pelo demandado em sua constestação, vez que a mera 

declaração da parte autora de sua residência e domicílio já é hábil para a 

verificação da competência territorial, tendo por base a presunção da 

boa-fé que impera no direito processual civil, não havendo ainda, in casu, 

qualquer obstáculo ao julgamento da demanda referido documento. No 

ponto, DETERMINO a produção de prova pericial, pois, em análise 

minuciosa dos autos verifico que os documentos que instruem a petição 

inicial não são conclusivos quanto ao grau da invalidez do autor, o que é 

imprescindível no caso concreto, de acordo com o disposto na Lei nº 

6.194/74 e na tabela da SUSEP, expedida pelo Conselho Nacional de 

Seguros Privados. A par disso, fixo os seguintes pontos controvertidos: I) 

a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) 

se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez 

permanente; IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual); VII) a ocorrência ou não 

do pagamento da indenização pleiteada na esfera administrativa de forma 

integral/devida. 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 15h00min, 

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. Considerando a média 

complexidade da causa e o tempo necessário para realização do exame, 

fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

suportados pelo requerido - diante da justiça gratuita concedida à parte 

autora - e depositados em conta judicial no prazo de 15 (quinze) dias, com 

fulcro no artigo 95, do CPC. INTIMEM-SE as partes para, em quinze (15) 

dias, querendo, nomearem assistente técnico, bem como apresentarem 
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seus quesitos (art. 465, § 1º, II e III). INTIME-SE a parte demandante acerca 

do dia designado para a realização do exame, CONSIGNANDO a 

necessidade da portar consigo os exames e relatórios médicos que 

possuam relação ao acidente em questão, realizados posteriormente à 

distribuição da ação. Apresentado o laudo pericial, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem em quinze (15) dias (art. 477, § 1º). Após, façam-se os 

autos conclusos para sentença. Intimem-se. 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: 1005160-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA CONCEICAO SILVA (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° 1005160-24.2019.8.11.0007 Vistos. Ao feito deve 

ser mantida a atribuição de prioridade de tramitação já indicada junto ao 

sistema PJe, em virtude da presença de pessoa portadora de doença 

grave, conforme previsão do art. 1048, do CPC, devendo os autos 

receberem identificação própria. Inicialmente, recebo a inicial em todos os 

seus termos, ante o entendimento do STF quanto à negativa tácita do 

INSS, vez que devidamente comprovado pela requerente (ID. 29053127) 

não houve até a presente data a apreciação do pedido administrativo do 

benefício. Vejamos: ACIDENTÁRIO e PROCESSUAL CIVIL – INTERESSE DE 

AGIR. Prévio requerimento administrativo de benefício. Consoante 

entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, em repercussão 

geral, configura-se o interesse de agir, para fins de propositura de ação 

previdenciária, com a não apreciação do pedido administrativo de 

benefício pelo INSS no prazo legal. Recurso provido. (TJ-SP 

10029764420168260602 SP 1002976-44.2016.8.26.0602, Relator: Nuncio 

Theophilo Neto, Data de Julgamento: 25/07/2017, 17ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 27/07/2017) (GRIFO NOSSO) 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 

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 15h40min, 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? Ainda, DETERMINO a imediata realização de ESTUDO SOCIAL na 

residência da parte autora, com o fim de verificar o preenchimento do 

requisito objetivo previsto na Lei n.º 8.742/93, consistente na condição de 

hipossuficiência econômica e, para tanto, NOMEIO a Assistente Social 

credenciada nesta Comarca para realização do estudo social na 

residência da parte autora. ENCAMINHE-SE à Assistente Social cópia da 

inicial, da presente decisão e dos quesitos eventualmente apresentados 

pela parte autora e dos quesitos ofertados pelo INSS (arquivados na 

Secretaria da Vara), consignando o prazo de 20 (vinte) dias para entrega 

do laudo de estudo social ao Juízo. Competirá à Assistente Social verificar 

a real condição financeira do núcleo familiar da parte autora, relatando 

minuciosamente acerca da residência, se trata-se de imóvel próprio ou 

alugado, qual a quantidade de cômodos na casa, quais os bens móveis 

que guarnecem à residência, se possui veículos, qual a renda auferida 

pela família e outras informações relevantes ao deslinde da causa, 

devendo ainda responder aos quesitos formulados pelas partes. Após a 

juntada dos laudos, 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. Após a juntada dos laudos, 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 as peritas 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, 18 de fevereiro de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005152-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA DOS SANTOS GONCALVES (AUTOR(A))
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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° 1005152-47.2019.8.11.0007 Vistos. Inicialmente, 

recebo a inicial em todos os seus termos, ante o entendimento do STF 

quanto à negativa tácita do INSS, vez que devidamente comprovado pela 

requerente (ID. 29105667) não houve até a presente data a apreciação do 

pedido administrativo do benefício. Vejamos: ACIDENTÁRIO e 

PROCESSUAL CIVIL – INTERESSE DE AGIR. Prévio requerimento 

administrativo de benefício. Consoante entendimento firmado pelo C. STF 

no RE 631.240/MG, em repercussão geral, configura-se o interesse de 

agir, para fins de propositura de ação previdenciária, com a não 

apreciação do pedido administrativo de benefício pelo INSS no prazo legal. 

R e c u r s o  p r o v i d o .  ( T J - S P  1 0 0 2 9 7 6 4 4 2 0 1 6 8 2 6 0 6 0 2  S P 

1002976-44.2016.8.26.0602, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de 

Julgamento: 25/07/2017, 17ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 27/07/2017) (GRIFO NOSSO) Outrossim, 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 

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 15h20min, 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? Ainda, DETERMINO a imediata realização de ESTUDO SOCIAL na 

residência da parte autora, com o fim de verificar o preenchimento do 

requisito objetivo previsto na Lei n.º 8.742/93, consistente na condição de 

hipossuficiência econômica e, para tanto, NOMEIO a Assistente Social 

credenciada nesta Comarca para realização do estudo social na 

residência da parte autora. ENCAMINHE-SE à Assistente Social cópia da 

inicial, da presente decisão e dos quesitos eventualmente apresentados 

pela parte autora e dos quesitos ofertados pelo INSS (arquivados na 

Secretaria da Vara), consignando o prazo de 20 (vinte) dias para entrega 

do laudo de estudo social ao Juízo. Competirá à Assistente Social verificar 

a real condição financeira do núcleo familiar da parte autora, relatando 

minuciosamente acerca da residência, se trata-se de imóvel próprio ou 

alugado, qual a quantidade de cômodos na casa, quais os bens móveis 

que guarnecem à residência, se possui veículos, qual a renda auferida 

pela família e outras informações relevantes ao deslinde da causa, 

devendo ainda responder aos quesitos formulados pelas partes. Após a 

juntada dos laudos, 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. Após a juntada dos laudos, 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 as peritas 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, 18 de fevereiro de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000313-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SEIKI ENOKAWA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOABE BALBINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000313-47.2017.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista a 

decisão proferida nos Embargos de Terceiro sob o n. 

1000504-87.2020.8.11.0007, a qual suspendeu o curso desta ação, 
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somente em relação ao imóvel sob a matrícula nº 17.655 no Livro 2-CJ, 

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

indique bens passíveis de penhora em nome da parte executada, sob 

pena de remessa dos autos ao arquivo, até a fluência do prazo 

prescricional. PROCEDA a Secretaria a juntada da decisão inicial, a qual 

suspendeu a medida constritiva do imóvel acima mencionado, nos autos n. 

1000313- 47.2017.8.11.0007, para o presente feito. Alta Floresta, MT, 18 

de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004570-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MENDES (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° 1004570-47.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

que visa à concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo De 

Contribuição Híbrida, de segurado especial, ajuizada por MARIA DAS 

GRAÇAS MENDES DOS REIS em face do Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS. Recebida a Inicial, fora concedida a gratuidade de justiça e 

determinada a citação da autarquia requerida para apresentar 

contestação. Apresentada contestação, alegou-se a ausência de provas 

quanto à qualidade de segurada especial da parte autora. Intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, esta alegou que os argumentos da 

parte requerida careceram de prova, portanto não sendo suficientes para 

desconstituir o direito da autora. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

DECIDO. Não havendo questões processuais pendentes de apreciação, 

declaro saneado o feito. Dessa forma, fixo como pontos controvertidos: a) 

o exercício de atividade rural pela parte Autora, durante o período de 

carência, de modo a configurar sua qualidade de segurado especial; e b) 

o caráter da atividade rural (economia domiciliar, empregado, etc.). 

Consigno que é ônus da parte Autora (inciso I, art. 373, CPC) a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão, e 

o consequente recebimento, do benefício pretendido. Logo, à espécie do 

benefício pretendido, principalmente pelo conteúdo probatório até então 

produzido, é imprescindível que produção de prova testemunhal e do 

depoimento pessoal da parte Autora, a fim de se buscar a verdade 

processual acerca da atividade desenvolvida pela autora, ao tempo do 

preenchimento do requisito etário. Assim, DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 28 de abril de 2020, às 15h00, a ser realizada na 

sala de audiência da 3ª Vara desta Comarca, ficando a parte Autora e 

suas testemunhas intimadas NA PESSOA DE SEU PATRONO para 

comparecer ao ato, independentemente da apresentação de rol prévio. 

Intimem-se. Alta Floresta, MT, 18 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000708-34.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

O. A. N. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

JULIANA FABIAN OAB - 030.466.371-95 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000708-34.2020.8.11.0007 Vistos. Recebo a inicial 

em todos os seus termos. 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 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 16h00min, 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? Ainda, DETERMINO a imediata realização de ESTUDO SOCIAL na 

residência da parte autora, com o fim de verificar o preenchimento do 

requisito objetivo previsto na Lei n.º 8.742/93, consistente na condição de 

hipossuficiência econômica e, para tanto, NOMEIO a Assistente Social 

credenciada nesta Comarca para realização do estudo social na 

residência da parte autora. ENCAMINHE-SE à Assistente Social cópia da 

inicial, da presente decisão e dos quesitos eventualmente apresentados 

pela parte autora e dos quesitos ofertados pelo INSS (arquivados na 

Secretaria da Vara), consignando o prazo de 20 (vinte) dias para entrega 
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do laudo de estudo social ao Juízo. Competirá à Assistente Social verificar 

a real condição financeira do núcleo familiar da parte autora, relatando 

minuciosamente acerca da residência, se trata-se de imóvel próprio ou 

alugado, qual a quantidade de cômodos na casa, quais os bens móveis 

que guarnecem à residência, se possui veículos, qual a renda auferida 

pela família e outras informações relevantes ao deslinde da causa, 

devendo ainda responder aos quesitos formulados pelas partes. Após a 

juntada dos laudos, 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. Após a juntada dos laudos, 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 as peritas da 

referida requisição. Por fim, façam os autos CONCLUSOS para apreciação 

do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. INTIME-SE. Vistas ao 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 

18 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004646-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. D. A. M. (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))

EVANILDA DE ALMEIDA MACHADO OAB - 496.380.331-34 

(REPRESENTANTE)

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° 1004646-08.2018.8.11.0007 Vistos. CARLOS 

EDUARDO DE ANDRADE MACHADO, neste ato representado por sua 

Progenitora Paterna, Dona EVANILDA DE ALMEIDA MACHADO, propôs a 

presente ação de concessão de amparo assistencial a pessoa portadora 

de deficiência - LOAS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, todos devidamente qualificados nos autos. O autor alega 

ser portador de deficiência e que não possui meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por seus familiares, via de consequência, 

alega ter direito ao recebimento do benefício de amparo assistencial, 

independente de contribuição à autarquia requerida, com fulcro no artigo 

203 da Constituição Federal e no artigo 20 da Lei n. 8.742/93 (Lei Orgânica 

da Assistência Social - LOAS). Requer o autor que seja a requerida 

condenada ao pagamento do benefício assistencial. Aportou aos autos os 

documentos sob Ids. 17226756, 17226757, 17226758, 17226759, 

20208993, 20208994, 20208995. Sob id.20341120 foi recebida a petição 

inicial, deferindo a justiça gratuita, bem como determinando a citação da 

requerida. Realizada a perícia, esta fora juntada nos autos (id. 22315523). 

Fora realizado estudo social, o qual fora juntado nos autos (id. 24986217). 

Citado, o requerido ofertou Contestação sob id. 25321788. Fora acostado 

nos autos impugnação à contestação (id. 2612920). O Ministério Público 

fora intimado, apresentando aos autos o seu parecer (id. 28664023). 

Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Trata-se de ação proposta com o objetivo de receber o benefício de 

amparo assistencial à parte autora, pessoa de idade avançada e extrema 

hipossuficiência sócio-econômica (situação de miserabilidade). O pedido 

improcede. Pois bem. De acordo com a perícia realizada, concluiu-se que o 

Autor é portador de Sequela de Fenda labiopalatina, o qual lhe traz um 

atraso no desenvolvimento da linguagem, porém não é suficiente para 

considera-lo incapacitado (id. 22315523). Houve a realização de estudo 

social junto à residência da representante legal do autor, com quem esse 

residia (id. 24986217), o qual concluiu pela ausência de vulnerabilidade 

social do núcleo familiar a justificar a concessão do benefício pleiteado. É 

cediço que o benefício de amparo assistencial foi instituído pela 

Constituição Federal, em seu artigo 203, e regulamentado pela Lei nº 

8.742/93, com o intuito de beneficiar idosos e deficientes incapazes de 

sobreviver sem a ação estatal, independentemente de contribuição para a 

Seguridade Social. Para fazer jus ao benefício, a parte requerente deve 

comprovar ser portadora de idade avançada ou deficiência que a 

incapacite para a vida independente e para o trabalho, bem como 

demonstrar a hipossuficiência financeira não apenas sua, mas também do 

núcleo familiar (art. 203 da CF/88 e art. 20 da Lei 8.742/93). Destarte, 

percebe-se que o estudo social realizado no caso concreto guia ao 

entendimento que o requerente não preenche o requisito objetivo previsto 

na Lei nº 8.742/93 para percepção do benefício pleiteado nesta demanda. 

Assim, está comprovado que o autor e seu núcleo familiar possui meios de 

prover sua subsistência e, por conseguinte, não necessita da prestação 

pretendida. Neste sentido, trago o seguinte julgado do E. TRF da Primeira 

Região: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. 

NULIDADE. ART. 249, § 2º, DO CPC. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO 

E PARA OS ATOS DA VIDA INDEPENDENTE NÃO DEMONSTRADA. RENDA 

PER CAPITA FAMILIAR SUPERIOR A ½ SALÁRIO MÍNIMO. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. 1. No sistema processual vigente, as nulidades apenas 

podem ser pronunciadas quando comprovada a existência de prejuízo a 

uma das partes, em primazia à instrumentalidade e eficácia do próprio 

processo, a teor da regra inserta no § 1º, do art. 249, do Código de 

Processo Civil. In casu, a despeito de produzida a prova acerca da 

condição econômica do apelado por iniciativa do juízo, tal conjetura não 

dispensaria a oportunidade de as partes sobre ela se manifestarem, de 

forma a confrontarem o novo elemento probatório trazido aos autos com 

as respectivas teses de defesa mediante o oferecimento das alegações 

finais por memorial. O prejuízo ensejado ao INSS, apelante, mostra-se 

implícito no julgamento contrário às razões declinadas em contestação, 

impondo o comando judicial, com fulcro no aludido estudo socioeconômico, 

a ordem imediata de implantação da prestação assistencialista com ônus 

ao erário. 2. Todavia, não se declara a nulidade do feito a fim de que seja 

o ato processual reiterado ou suprida a sua falta quando puder o julgador 

decidir o mérito a favor da parte que alega e a quem aproveita o 

reconhecimento do vício, mesmo quando haja expressa cominação 

daquela penalidade pela inobservância da forma. É como dispõe o art. 249, 

§2º, do Código de Processo Civil. 3. O benefício assistencial destinado às 

pessoas carentes de recursos, idosas ou deficientes, que não dispõem 

de meios para prover a própria subsistência ou de tê-la provida pela 

família regula-se pelas disposições da Lei nº 8.742/93. 4. Submetido o 

apelado à perícia médica na fase judicial, atestou o expert do Juízo que 

não se encontra sequer incapacitado para o trabalho, não se 

vislumbrando nos autos qualquer prova em contrário que pudesse infirmar 

as conclusões do perito. Mesmo beneficiário do amparo assistencial 

durante o período de 22.11.1996 a 01.02.2003, não está ele dispensado 

da demonstração da incapacidade laborativa e da prática dos atos de uma 

vida independente a fim de que lhe seja proporcionada a continuidade da 

percepção do benefício que é destinado, justamente, às pessoas 

portadoras de deficiência nos termos da Lei nº 8.742/93. 5. As 

informações colacionadas ao laudo socioeconômico não amparam o 

acolhimento da situação do apelado como de penúria, de molde a justificar 

a fruição do benefício assistencial, destinado a pessoas carentes de 

recursos, idosas ou deficientes, que não disponham de meios para prover 

à própria subsistência ou de tê-la provida pela família. A renda per capita 

supera o patamar de ½ salário mínimo, haja vista que o grupo familiar é 

formado pelo apelado e sua consorte, sendo que esta aufere 

aposentadoria no valor de 01 (um) salário mínimo e o próprio requerente 

possui rendimentos advindos da venda de material para selaria e produtos 

de couro que alcançam o valor de 1/3 do salário mínimo. 6. Por não 

coexistirem todos os requisitos exigidos pela lei de regência para a fruição 

do benefício assistencial pleiteado, outra orientação não se impõe a esta 

Corte do que a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. 7. 

Custas e honorários advocatícios, estes na ordem de R$ 545,00 

(quinhentos e quarenta e cinco reais), devidos pela parte autora. 

Suspensa a execução das verbas por se encontrar sob o pálio da justiça 

gratuita, enquanto perdurar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 

cinco anos, quando, então, estarão prescritas, por força da regra contida 
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no art. 12 da Lei nº 1.060/50. 8. Recurso de apelação e remessa 

necessária a que se dá provimento.” (AC 0022489-07.2006.4.01.9199 / 

MG, Rel. JUÍZA FEDERAL ROGÉRIA MARIA CASTRO DEBELLI, 2ª TURMA 

SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.269 de 27/04/2011) Desse modo, em virtude do 

não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

de amparo assistencial, a IMPROCEDÊNCIA do pedido é medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

e, em consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Requisitem-se 

os honorários periciais. Condeno a Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o 

valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, eis 

que a parte é beneficiária da Gratuidade de Justiça. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas necessárias. Alta Floresta, 

MT, 17 de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003142-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDENIR TAVARES DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003142-64.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

em que a autora MARIA VALDENIR TAVARES DA LUZ pleiteia a 

concessão de aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de 

urgência antecipada e estabelecimento do benefício, em face de INSS. 

Com a inicial, vieram os documentos diversos. Recebida a inicial, fora 

deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como nomeado 

perito para realizar a pericia na parte autora (Id. 15937410). Realização de 

perícia médica, com a apresentação do Laudo médico (Id. 26565402). 

Contestação apresenta pela parte requerida (Id. 28022278). Impugnação à 

contestação (Id. 29157993). Vieram-me os autos conclusos. É o que 

cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, não havendo a 

necessidade de dilação probatória, conforme se verá adiante: Pois bem. 

Tem-se que o benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e 

seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos seguintes 

requisitos para sua concessão: a) qualidade de segurado; b) período de 

carência; c) incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e 

d) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de aposentadoria por 

invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que 

exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Dessa feita, examinemos o caso em 

concreto. Submetida a exame médico, o Sra. Perita constatou que a parte 

autora é portadora de hérnia de disco, espondilose, síndrome do túnel do 

carpo, osteospenia, sequela de hanseníase, e parestesia posterior em 

coxas e cotovelos, concluindo pela sua incapacidade total e permanente 

para o trabalho anteriormente exercido (vendedora ambulante), eis que 

demanda esforço físico. Insta salientar que o quadro clínico da autora é 

“evolutiva”. De acordo com o laudo pericial, não há data específica de 

constatação desta incapacidade, sendo que a expert considerou que a 

doença foi constatada no ano de 2016. Passo à análise da qualidade de 

segurado da parte autora. De acordo com os documentos apresentados, a 

parte autora era segurada obrigatória, quando houve o indeferimento de 

seu pedido de seu pedido de auxílio-doença em sede administrativa 

(26/03/2018 – Id. 15088473). Assim, verifico que há época em que o 

benefício ora pleiteado (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) foi 

negado, a parte requerente preenchia todos os requisitos para a 

concessão do benefício. Ademais insta salientar que nos termos do artigo 

25, inciso I da Lei 8.213/1991, a carência exigida para a concessão do 

referido benefício (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) é 12 

contribuições mensais. Nessa toada, a mera observação do extrato CNIS 

carreado aos autos pela requerida sob Id. 28022279 evidenciam 

cabalmente a carência mínima exigida pela legislação. Por conseguinte, 

considerando a conclusão pericial acima exposta e comprovada a 

qualidade de segurado, bem como cumprida a carência nos termos do art. 

39, I, da Lei 8.213/91, a parte autora também faz jus à concessão de 

benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/91. Com 

efeito, considerando que a parte autora conta com 60 (sessenta) anos de 

idade (Id. 15088473), e que laborou em serviços braçais que demandam 

força e destreza corporal, entendo que sua incapacidade para a prática 

de serviços que exijam movimentação, esforço físico e destreza a 

incapacitam para as funções anteriormente exercidas. Por fim, resta fixar 

o período em que resta devido cada benefício. Nos termos acima 

expostos, o benefício de auxílio-doença, no valor relativo a 91% (noventa 

e um por cento) do salário de contribuição, será devido desde a data da 

cessação do benefício, com o seu indeferimento em sede administrativa 

(26/03/2018 – Id. 15088473) até a data anterior à juntada do laudo pericial 

aos autos (26/11/2019 – Id. 26565402). Já, o benefício de aposentadoria 

por invalidez é devido desde a data da apresentação do laudo pericial 

(27/11/2019 – Id. 26565402), eis que, a sra. perita não afirmou a partir de 

quando a parte autora encontra-se incapacitada para o trabalho. Esta 

conclusão ocorreu apenas na data do laudo pericial, data esta que 

considero como marco inicial para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

formulado pela parte autora e condeno o INSS: a) a implantar o benefício 

de aposentadoria por invalidez, desde a data da apresentação do laudo 

pericial (27/11/2019 – Id. 26565402), com renda mensal de 100% (cem por 

cento) do salário-de-contribuição do Autor; b) a efetuar o pagamento das 

parcelas retroativas quanto ao benefício do auxílio-doença, com renda 

mensal de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-contribuição do 

Autor, desde a data do indeferimento de seu último pedido de 

auxílio-doença em sede administrativa (26/03/2018 – Id. 15088473), até o 

dia anterior à realização do laudo pericial (26/11/2019 – Id. 26565402), 

devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E) desde o vencimento de cada parcela, nos termos do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 julgado em sede de repercussão geral (Tema 

810 – STF); c) concedo à parte Autora a antecipação dos efeitos da 

tutela, devendo o INSS implementar o benefício da aposentadoria por 

invalidez no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua ciência desta 

sentença; d) Condeno o INSS ao pagamento dos honorários periciais, 

fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Requisite-se os honorários 

periciais junto ao site da AJG. e) Concedo à parte autora os benefícios da 

Justiça gratuita, conforme pleiteado; f) Condeno o INSS ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, observando-se a regra cunhada na Súmula 111 do 

STJ, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Nos termos da Seção 17, itens 

6.17.1., 6.17.1.1.6.17.1.6. e 6.17.1.7. da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: MARIA VALDENIR 

TAVARES DA LUZ; beneficio concedido: Aposentadoria por invalidez; 

renda mensal: 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do Autor; 

data do inicio do benefício: data da apresentação do laudo pericial: 

27/11/2019 – Id. 26565402; prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 

(sessenta) dias para o seu cumprimento, eis que houve a concessão de 

TUTELA DE URGENCIA. Retroativamente: beneficio concedido: 

Auxílio-doença; renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-contribuição do Autor; data do inicio do benefício: data do 

indeferimento de seu último pedido de auxílio-doença em sede 

administrativa (26/03/2018 – Id. 15088473), até o dia anterior à realização 

do laudo pericial (26/11/2019 – Id. 26565402), devendo incidir juros de 

mora de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde o vencimento de 

cada parcela, nos termos do Recurso Extraordinário (RE) 870947 julgado 

em sede de repercussão geral (Tema 810 – STF). Intimem-se. Cumpra-se. 
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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: 1004190-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX INACIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de 

Março de 2020, às 15:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-27.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000702-27.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:LEANA DOS REIS 

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: 16:20 , no endereço: AVENIDA 

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

78580-000 . 18 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: 1001211-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação das partes, para, querendo, 

manifestarem-se nos presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-94.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY OLIVEIRA FERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000704-94.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:DANIELLY 

OLIVEIRA FERRO 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: 

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

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 18 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: 1000304-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 22 DE JANEIRO 

de 2019, às 15h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 18238564, foi interposto 

tempestivamente, haja vista que a parte requerida não foi intimada da 

Sentença. Certifico ainda, que a guia única de n.º 66532, foi devidamente 

recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte Recorrida/autora, do 

inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 18238564, bem como, 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-64.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY OLIVEIRA FERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000706-64.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:DANIELLY 

OLIVEIRA FERRO 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: 

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

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 18 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: 1002373-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

Março de 2020, às 15:20 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON FERNANDO CAIVANO SADER (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de 

Março de 2020, às 14:20 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005593-28.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENEY HOMOCHINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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 18 de 

Março de 2020, às 16:40 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005593-28.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENEY HOMOCHINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 

de Março de 2020, às 16:40 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária 

- 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-04.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLIVEIRA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000710-04.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:MARCIA 

OLIVEIRA TRINDADE 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: 17:00 , no endereço: 

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

CEP: 78580-000 . 18 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005021-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR TURELA CARDOSO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de 

Março de 2020, às 17:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-91.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELA ANITY PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 comprovante de 

endereço que consta na petição inicial, 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: 1000711-86.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE NOSSOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000711-86.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:MARLENE 

NOSSOL 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: 02/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

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

CEP: 78580-000 . 18 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: 1000385-29.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SANABRIA BEVILAQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA FERRAZ CORREIA MONTEIRO GOMES JASTER (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 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: 1000418-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR JOSE MATIAS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000418-53.2019.8.11.0007 REQUERENTE: WALDIR JOSE 

MATIAS JUNIOR REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Ausente o 
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relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, indefiro o pedido de 

designação de audiência de instrução formulado pela requerida (Id nº 

22007338) e passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente 

in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. II – Mérito No mérito o 

autor afirma ter adquirido passagem aérea da empresa requerida para o 

trecho Alta Floresta/MT – Rio de Janeiro/RJ, com voo marcado para o dia 

31/01/2019, às 14:25h e chegada às 20:30h, o que gerou o código 

localizador IH6VVA, contudo, por problemas de mau tempo o avião seguiu 

para Vilhena/RO, e não para Cuiabá/MT e demais conexões, onde o autor 

fora informado que por ter atingido o limite de horas de voo executado pela 

tripulação, todos teriam que dormir em Vilhena/RO. Sustenta o requerente 

que precisava estar no Rio de Janeiro/RJ na sexta-feira (01/02/2019), em 

razão de uma comemoração do término de uma obra na região de 

Paranaíta/MT, seria um encontro entre vários engenheiros, momento que 

seria muito importante na vida profissional do Autor, mas somente chegou 

ao Rio de Janeiro/RJ, após a festa dada pela empresa, razão pela qual 

pleiteia o dano moral. Na contestação (Id nº 22764938) a ré alega motivo 

de força maior devido à condições climáticas adversas a aeronave não 

pode pousar, preservando a segurança dos passageiros e por 

determinação legal o voo foi cancelado, não havendo ilicitude na conduta 

da ré passível de dano moral. Compulsando os autos, verifica-se que o 

autor não juntou em sua petição inicial os bilhetes de passagem, reserva 

ou outros documentos que comprovem a realização da viagem, compra 

das passagens áreas ou o cancelamento do voo, sendo que somente a 

descrição do código localizador não é prova suficiente dos fatos, 

restando prejudicado a análise do mérito da causa. Desta forma, não 

restou configurada qualquer conduta nos autos com a presença dos 

elementos da responsabilidade civil, sobretudo porque a parte autora não 

se desincumbiu do seu ônus processual, em atenção ao disposto no art. 

373, I do CPC, conforme julgado abaixo: EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – 

IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, 

CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato 

constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna 

a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é 

medida que se impõe. (TJMT. Ap 132608/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). (grifo). Não demonstrados 

os pressupostos para a configuração do dano moral que autorizem o 

pleito indenizatório. III - Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora em face do requerido, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 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: 1000712-71.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCYNAH RISERIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000712-71.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:FRANCYNAH 

RISERIO DE ALMEIDA 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: 02/04/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 18 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: 1000713-56.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GRACIANO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. VIEIRA COMERCIO DE CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000713-56.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CLEIDE 

GRACIANO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO GABRIEL 

DAN LOPES, MOISES ROBERTO TICIANEL POLO PASSIVO: E. P. VIEIRA 

COMERCIO DE CONFECCOES - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

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

CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA 

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

78580-000 . 18 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: 1005603-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONACI VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (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: 1005603-72.2019.8.11.0007 REQUERENTE: IVONACI VIEIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. Vistos. Inicialmente, 

recebo a petição inicial, eis que devidamente emendada. Trata-se de 

pedido de tutela provisória formulado pela parte autora objetivando o 

fornecimento imediato da motocicleta BROS, modelo NXR 160, tendo em 

vista a contemplação em consórcio. Narra a parte autora que celebrou o 

contrato com a empresa Cometa Motocenter, representante da 

Administradora de Consórcios Honda nesta cidade, aceitando, assim, a 

proposta de adesão a grupo de consórcio. Afirma que foi contemplada em 

24/06/2019, porém, não pode resgatar a motocicleta junto a 

concessionária, sendo informada pela segunda requerida que a 

motocicleta em questão saíra de linha, e que a autora deveria optar por 

outro modelo, pagando a respectiva diferença pelo valor do novo bem. 

Compulsando os autos, entendo ausentes os requisitos que ensejam a 

concessão da medida liminar pleiteada, quais sejam: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão 

porque deve ser indeferida a liminar pretendida pela parte reclamante. Em 

que pese a irresignação da parte autora, verifica-se que o Regulamento 

do Consórcio, tópico XVI – DA SUBSTITUIÇÃO E DA MUDANÇA DE 

MODELO DO BEM, item 16.1 e seguintes dispõe que em caso de 

substituição do Bem Base do plano em razão de interrupção de sua 

produção pelo fabricante serão aplicados os seguintes critérios de 

cobrança (Id nº 29091704): “(...) b) as prestações dos Consorciados 

ainda não contemplados, serão calculadas com base no preço do novo 

bem, observando que: b.1) se o bem substituído for de maior valor, a 

diferença para o valor do novo bem será cobrada nas prestações 

vincendas; [...] 16.3. No caso de alteração do bem em virtude de avanço 

tecnológico no modelo do Bem Base do plano, o Consorciado, contemplado 

ou não, continuará efetuando os pagamentos cujos valores são 

reajustados na forma prevista no item 5.3. (...)”. Desta feita, considerando 

as informações constantes no processo, as condições estabelecidas no 

Regulamento acima mencionado quanto a possibilidade de substituição do 
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bem, inclusive prevendo as formas de cobrança, o indeferimento da tutela 

de urgência/evidência pleiteada é medida que se impõe. Ante o exposto, 

INDEFIRO, por ora, a medida liminar postulada pela reclamante a título de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida, em razão da ausência dos 

requisitos autorizadores. De outro norte, defiro o pleito de inversão do 

ônus da prova, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Considerando que não há informação acerca da 

intimação dos requeridos para audiência de conciliação designada para 

esta data, designe-se nova data para realização do ato, intimando-se as 

partes para comparecimento. Caso haja o comparecimento das partes ao 

ato nesta data, determino a realização e o normal prosseguimento do feito. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 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: 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)

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: 1000627-85.2020.8.11.0007 REQUERENTE: SAELEN 

RODRIGUES PENTEADO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, visando a 

retirada do nome da parte requerente do cadastro de títulos protestados. 

Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico com os 

argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos 

exigidos para o deferimento do pedido de tutela de urgência, quais sejam: 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Com efeito, a verossimilhança da alegação está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros de títulos protestados que restringem crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C 

ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO - 

DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - 

SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO - INCUMBÊNCIA DO CREDOR 

QUE EXPRESSAMENTE ASSUMIU O ÔNUS - DOCUMENTOS QUE 

COMPROVAM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PROTESTADA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR - 

MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO - VALOR DESPROPORCIONAL - 

REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 

Rejeita-se o argumento de que a obrigação pela baixa do registro no 

Cartório de Protestos era do devedor (artigo 26 da Lei 9.492/97), no caso 

em que, expressamente, o credor assumiu tal ônus. O deferimento da 

inversão do ônus da prova em favor do autor encontra ressonância nas 

normas processuais vigentes e com as finalidades das normas 

consumeristas, notadamente ante a presença da hipossuficiência do 

consumidor. O objetivo da multa não é indenizar, mas estimular o 

cumprimento da obrigação específica, em razão da sua natureza inibitória 

e coercitiva, caso em que verificada a falta de razoabilidade, o valor da 

multa cominatória merece ser reduzido, observadas as circunstâncias do 

fato, a relevância do direito e a capacidade econômica das partes.” (TJMT. 

AI 64827/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 22/08/2012). Assim, por 

estarem presentes os requisitos legais no caso em questão, o deferimento 

da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a 

suspensão do protesto do título que representa a relação jurídica discutida 

na presente demanda. OFICIE-SE ao Cartório Extrajudicial competente. 

CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência de 

conciliação designada. 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: 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)

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: 1000670-22.2020.8.11.0007 REQUERENTE: NATALIA DOS 

SANTOS FURINI 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 1630 – 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 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 – 
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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, 18 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001088-91.2019.8.11.0007

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:

N. GASPAR SILVA - EPP (EXECUTADO)

NILVAN GASPAR SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001088-91.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: N. 

GASPAR SILVA - EPP, NILVAN GASPAR SILVA Vistos. Considerando que 

o exequente esgotou os meios disponíveis para localizar bens do(s) 

executado(s) passíveis de penhora, DEFIRO o pedido de ID28273266, 

mediante busca via sistema INFOJUD (CPF: 002.611.591-35 e CNPJ: 

22.763.212/0001-63), devendo o presente feito tramitar sob sigilo após a 

juntada das informações. Acostadas as informações, intime-se o 

exequente para manifestar nos autos em 30 (trinta) dias, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 23 de janeiro de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000381-89.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA DEL MORO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINDUSTRIAL ARAPUTANGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LT 

(EXECUTADO)

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (EXEQUENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000381-89.2020.8.11.0007 TRANSPORTADORA DEL MORO 

LTDA - ME FRIGORIFICO REDENTOR S/A. e outros CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do Procurador do requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a condução 

do oficial de justiça, para ser cumprido o mandado na Comarca de 

Guarantã do Norte-MT. O recolhimento da diligência deverá ser feito 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado (endereço na Com. de Guarantã) e gerar a guia, devendo 

ainda juntar aos autos o comprovante quitado para posterior expedição do 

mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000654-68.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000654-68.2020.8.11.0007 KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do Procurador do 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Emitir guia (informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número 

processo - próximo - preencher a guia com as informações do endereço a 

ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o 

comprovante quitado para posterior cumprimento do ato.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 5/2020

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 pauta de julgamento dos processos criminais para a 

Reunião Ordinária do Egrégio Tribunal do Júri Popular desta Comarca, com 

início previsto para o dia 20 de fevereiro do corrente ano, às sete horas e 

trinta minutos (horário mato-grossense), no Plenário do Tribunal do Júri 

Popular anexo ao Edifício do Fórum local;

 RESOLVE:

ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelos 

Oficiais de Justiça desta Comarca:

20.2.2020 DUZELINA BENTO DA CRUZ

7h30min(MT) WALDECY FRANCISCO DA SILVA

 3.3.2020 REJANE DIAS DE SOUZA

8hs(MT) VANDERLEI MATTE

5.3.2020 KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL

7h30min(MT) ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA

6.3.2020 MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA

7h30min(MT) DARLEY CHAVES

17.3.2020 SANDRA CRISTINA BARRETO

7h30min(MT) JORGE LUIZ DE MOURA

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Barra do Garças, 18 de fevereiro de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 24 de 491



PORTARIA nº 6/2020

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 pauta de julgamento dos processos criminais para a 

Reunião Ordinária do Egrégio Tribunal do Júri Popular desta Comarca, com 

início previsto para o dia 20 de fevereiro do corrente ano, às sete horas e 

trinta minutos (horário mato-grossense), no Plenário do Tribunal do Júri 

Popular anexo ao Edifício do Fórum local;

 RESOLVE:

ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelas 

Auxiliares Judiciárias desta Comarca:

20.2.2020 MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES SANTIAGO

7h30min(MT) CREONICE DE OLIVEIRA

3.3.2020 MARIA CRISTINA DAMÁSIO DA SILVA

8hs(MT) CREONICE DE OLIVEIRA

5.3.2020 MARIA CRISTINA DAMÁSIO DA SILVA

7h30min(MT) CREONICE DE OLIVEIRA

6.3.2020 MARIA CRISTINA DAMÁSIO DA SILVA

7h30min(MT) CREONICE DE OLIVEIRA

17.3.2020 MARIA CRISTINA DAMÁSIO DA SILVA

7h30min(MT) CREONICE DE OLIVEIRA

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Barra do Garças, 18 de fevereiro de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-19.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000341-19.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARCUS 

VINICIUS CLEMENTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD 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: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 18 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: 1000742-52.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DO NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORHAIA ALINE CESARIA BRITO OAB - MT26362/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL ROMEIRO MIRANDA OAB - MT25228/O (ADVOGADO(A))

STENIO HENRIQUE SOUSA GUIMARAES OAB - MT24775/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-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 

Pagamento de Custas Processo n. 1000742-52.2019.8.11.0004 

Requerente: OTAVIO DO NASCIMENTO FILHO ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: SORHAIA ALINE CESARIA BRITO - MT26362/O, STENIO 

HENRIQUE SOUSA GUIMARAES - MT24775/O, RAFAEL ROMEIRO 

MIRANDA - MT25228/O Requerido: Banco OLÉ CONSIGNADO e outros (2) 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: LOURENCO GOMES GADELHA DE 

MOURA - PE0021233A ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: BREINER 

RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - MG84400-O, ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARAES DE ANDRADE - MG78069-O ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

EDUARDO CHALFIN - RJ53588-A 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, 18 de fevereiro de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-04.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER OAB - MT26293/O (ADVOGADO(A))

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR A BETTINI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000342-04.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADELMO HENRIQUE 

OLIVER, CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER POLO PASSIVO: ALDEMIR A 

BETTINI - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 06/04/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 18 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: 1000536-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYAM ANTONIO DUTRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(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. 1000536-38.2019.8.11.0004 

Requerente: WILLYAM ANTONIO DUTRA DE OLIVEIRA ADVOGADOS 

DO(A) REQUERENTE: NADIA NAYARA NARDES FARIAS - MT23942/O-O, 

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A Requerido: ITAPEVA VII 
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MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: CHRISTIANO 

DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG78403 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, 18 de 

fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO CARLOS MACEDO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/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 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. 1001829-43.2019.8.11.0004 

Requerente: LAZARO CARLOS MACEDO JUNIOR ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: PAULA GRAZIANE DELMONDES - MT17744/O Requerido: OI 

BRASILTELECOM ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS 

E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A 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, 18 de 

fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001206-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURENICE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(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: 1001206-76.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.864,87; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 13/12/2019. BARRA DO GARÇAS, 18 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: 1001717-74.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(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: 1001717-74.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.863,62; 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, 18 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: 1002653-02.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PERPETUA DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

MARIA CONCEICAO TRINDADE (REQUERENTE)

DURCELI PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

IZORALDA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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 15h20min (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: 1002653-02.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PERPETUA DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

MARIA CONCEICAO TRINDADE (REQUERENTE)

DURCELI PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

IZORALDA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/04/2020, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-30.2019.8.11.0004

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:

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 

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 
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Trânsito em Julgado e Custas Processo n. 1001319-30.2019.8.11.0004 

Requerente: LAIZ OLIVEIRA FREITAS ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A Requerido: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA 

COSTA JUNIOR - MT11264-O Certifico que a Sentença transitou em 

julgado sem interposição de recurso em 17/12/2019. Certifico ainda que 

não há custas pendentes. BARRA DO GARÇAS, 18 de fevereiro de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002654-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOUSA BORGES (REQUERENTE)

MARILENE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA DE SOUSA CORONHEIRO (REQUERENTE)

NISAN PINHEIRO CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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 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: 1002654-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOUSA BORGES (REQUERENTE)

MARILENE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA DE SOUSA CORONHEIRO (REQUERENTE)

NISAN PINHEIRO CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/04/2020, às 15h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-71.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARRAVISION SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO JARDIM LOPES OAB - MT27560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

W. T. M. ALVES REPRESENTACOES EIRELI (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS PONCIANO MOREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000344-71.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:BARRAVISION 

SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DANILO JARDIM LOPES POLO PASSIVO: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 06/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 18 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: 1000202-67.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (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 

18/03/2020, às 13h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000134-20.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEURANE JOAQUIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000136-87.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVALCI RODRIGUES PARREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002803-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELENE FORMIGA DE JESUS DE SOUSA RIBEIRO (REQUERENTE)

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

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista tratar-se de requerimento de alvará relativo a saldo de 

FGTS de titular já falecido, o que independe de inventário nos termos da 

Lei 6.858/1980 c/c 666 do CPC, resta flagrante a competência da Justiça 

Estadual, nos termos da Súmula 161 do STJ. 2. Assim sendo e 

observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319, 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e não estando patente à 

falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos processuais, 

recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 

3. Vista ao representante do Ministério Público. 4. Após manifestação do 

MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do parecer favorável, ou 

eventual cota asseverando não ser causa que reclame a participação do 

parquet. Havendo pedido para produção de eventual diligência, desde já 

intime a parte autora para realizá-la, caso seja da sua incumbência, ou 

promova a conclusão se depender de prévia manifestação judicial. 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000137-72.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-77.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO SOUZA LIMA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inexistindo pedido de tutela antecipada, determino a continuidade do 

feito. Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 2- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 3- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 4- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 5- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 277 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 6- Expeça-se o necessário. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-44.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONFIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista a ausência de documentos hábeis a comprovar a 

hipossuficiência da requerente, DETERMINO seja intimada a autora para, 

em 10 (dez) dias cumprir a ordem exarada na decisão de ID nº 28140851, 

sob pena de revogação da tutela outrora concedida. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002050-26.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas online. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002275-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARRA DIESEL PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR OAB - MT0012664A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime-se a parte autora para indicar o endereço correto e atual da parte 

requerida, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 2. Intime-se. 

3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002055-48.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAINE VELOSO DA SILVA COMIRAN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000175-84.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000288-38.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARTINS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JAIRO WANDERSON DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002787-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY BORGES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIA LUZ SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000138-57.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARIA FAUSTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002147-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEY SOUZA BETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT9353-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sendo medida excepcional a intervenção judicial, por meio de expedição 

de ofícios a órgãos públicos ou empresas privadas solicitando 

informações sobre bens do requerido, INDEFIRO o pedido de ID nº 

24040492, pois tal incumbência pertence ao autor, vez que não há 

comprovação do exaurimento das diligências possíveis pelo autor na 

tentativa de localização dos bens. 2- Intime-se a parte autora para no 

prazo de 30 (trinta) dias informar quanto a existência de bens do réu, sob 

pena de extinção da ação. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte materializado sua obrigação, faça conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-29.2020.8.11.0004

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

UILTON JOSE DA SILVA OAB - 625.174.901-63 (REPRESENTANTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010140-40.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOHANNE CRISTINE PEREIRA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante do depósito efetuado no ID nº 29233776, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito ante 

ao adimplemento do débito. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001579-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

METAL ELETRO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do 

débito discutido, com vistas a possibilitar a realização da penhora por meio 

das ferramentas eletrônicas, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para 

a concretização da ordem. 2. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 29 de 491



Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-52.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANNY CORREA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KAROL MORAES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002545-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY CASSIMIRO BATISTA BRITO OAB - MT24662/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA CRISTINA SANTANA (EXECUTADO)

JORGE ABRAO YASBEK JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante do AR negativo de ID nº 27926019, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o endereço correto e atual da 

parte ré Jorge Abrao Yasbek Junior, sob pena de extinção do feito com 

relação a ela. 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-04.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER OAB - MT26293/O (ADVOGADO(A))

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR A BETTINI - ME (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012368-85.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PINTO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000871-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAISE VITORINO BERTUCCI HASSEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT KAIQUE SILVA NOMINATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000814-39.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN PAIVA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ABREU PEREIRA OAB - MT25169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SERRA AZUL AUTO ESCOLA 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000457-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA YASMINY FARIAS 02973672180 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 
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bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001954-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J M IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARRA DO GARCAS CARTORIO SEGUNDO OFICIO (EXECUTADO)

ALTO GIRO ENCARTELADORA LTDA. - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA OAB - MT0018582A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO OAB - MT5751/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL JARA BIGIO OAB - MT20194-O (ADVOGADO(A))

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-53.2020.8.11.0004

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

SIMONE AMORIM THOMAZI OAB - 036.265.741-64 (REPRESENTANTE)

MICHAEL DOUGLAS PEREIRA SILVA OAB - 039.212.891-81 

(REPRESENTANTE)

RENAN DE CASTRO DOURADO OAB - GO51156 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 

da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa” (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 2. Deste modo, determino que seja a 

parte requerida citada observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 

12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os 

artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma, 

para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a 

conclusão dos autos para sentença após o transcurso do referido lapso 

temporal, com ou sem a peça de redarguição. 3. Expeça-se o necessário. 

4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000721-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILKER MOREIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002078-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO DA SILVA MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001836-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOIANNY PEREIRA NERYS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 
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requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELSON BALBINO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001207-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERRA AZUL PLAZA HOTEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A 

(ADVOGADO(A))

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDSON DUARTE DE ARRUDA (EXECUTADO)

DELTA OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002762-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON SILVA VITORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA OAB - MT19976/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante do termo de audiência de ID nº 29260752, intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, apresentar o endereço correto e atual 

da parte ré sob pena de extinção do feito. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EULLER LOPES DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002060-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CINARA VILELA DE MORAES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MAGNA RODRIGUES MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da petição de ID nº 28541109, intime-se a parte autora para, em 

15 (quinze) dias, apresentar o endereço correto e atual da parte ré sob 

pena de extinção do feito. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002328-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TEODORO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Da análise da petição de ID nº 26448426, informando a inexistência de 

urgência no pedido, necessário a continuidade do feito. DETERMINO à 

Secretaria do Juizado Especial Cível que agende audiência de tentativa de 

conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-56.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ALVES DA COSTA SOBRINHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000345-56.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JONAS ALVES 

DA COSTA SOBRINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL 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: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 06/04/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 18 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: 1000150-71.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA MENDONCA PINTO OAB - MT26257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 

16/03/2020, às 16h40min (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: 1000346-41.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PEREIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000346-41.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUIS PEREIRA DE 

AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HUMBERTO ALVES DO 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: BANCO CETELEM 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: 16:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 18 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: 1002337-86.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

F K DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002337-86.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:F K DE OLIVEIRA 

- ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR 

POLO PASSIVO: CIELO S.A. ADVOGADO DO RECLAMADO: MARIA EMILIA 

GONCALVES DE RUEDA 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: 

01/04/2020 Hora: 16:20 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA 

FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - 

MT - CEP: 78600-000 . 18 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001253-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-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 

Cumprimento de Sentença Processo n. 1001253-84.2018.8.11.0004 

Requerente: ALCY BORGES LIRA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ALCY BORGES LIRA - MT0001096A Requerido: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: 

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - MT18555-O, GABRIEL AUGUSTO 

CAMILO ANCHIETA - MT17687-O Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: INTIMAR a parte Executada para efetuar o pagamento do débito no 

valor de R$ 7.927,74 (Sete mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e 

quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor total, além da realização de penhora de 

bens, conforme Art. 523, §1º do CPC. BARRA DO GARÇAS, 18 de 

fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA 

DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-16.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN WERTLEY SOUSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

W. T. M. ALVES REPRESENTACOES EIRELI (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 

16/03/2020, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-11.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE ALVES DA SILVA NOLETO EIRELI - ME (REQUERIDO)

ROSEMEIRE ALVES DA SILVA NOLETO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000348-11.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ROMULO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEBERTH VINICIUS LISBOA DE 

SOUSA POLO PASSIVO: ROSEMEIRE ALVES DA SILVA NOLETO EIRELI - 

ME 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: 01/04/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 18 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
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pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-93.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE NOGUEIRA SOBRINHO SOUSA (AUTOR)

GISLAINE DE SOUSA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DA SILVA ANTUNES OAB - MT23918/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE S MENDES - ME (REU)

LUBRICENTRO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1000349-93.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARCILENE 

NOGUEIRA SOBRINHO SOUSA e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MANOELA DA SILVA ANTUNES POLO PASSIVO: LUCAS 

DE S MENDES - ME 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: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 18 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: 1002475-53.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS AMARAL BERGAMINI OAB - SP359593 (ADVOGADO(A))

VICTOR SINICIATO KATAYAMA OAB - SP338316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DO VALE MASCARENHAS OAB - GO0019638A 

(ADVOGADO(A))

 

1. Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c tutela de 

urgência, interposta por Roque da Silva em desfavor da Unimed de Barra 

do Garças/MT, onde a parte autora foi intimada para emendar a inicial nos 

termos do despacho de ID nº 28292854, devendo juntar aos autos os 

orçamentos correspondentes aos medicamentos pretendidos e o 

receituário médico mencionando o tempo de uso dos mesmos. Todavia, 

não a emendou nos termos da ordem exarada. 2. Pois bem, a 

determinação para juntar aos autos os orçamentos correspondentes aos 

medicamentos pretendidos e o receituário médico mencionando o tempo de 

uso dos mesmos, não envolve somente questões referentes aos 

requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, mas também, para que se possa 

proporcionar segurança jurídica e garantir a efetividade da tutela 

jurisdicional, motivo porque oportunizou à parte, a possibilidade de emenda 

à inicial, sob pena de indeferimento. 3. Trata-se, portanto, de conduta 

processual que ofende o Princípio da Celeridade Processual, que não 

pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da parte que deixa de 

atender ao ônus processual de instruir a inicial com os documentos 

essenciais ao deslinde da causa. 4. Deste modo, se o autor é devidamente 

intimado por meio de patrono constituído para emendar a inicial e não 

atende tal determinação, a petição inicial deve ser indeferida, consoante 

entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de Justiça: APELAÇÃO. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a 

determinação de emenda à inicial ou apresentado o recurso cabível a 

tempo e modo, é de ser julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, de 

acordo com o disposto nos artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos 

do Código de Processo Civil. (TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 

0246466-97.2011.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, 

Data de Julgamento: 26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 30/08/2013) 5. Face às considerações aduzidas, uma vez que 

a inicial de ação não satisfez ao requisito de admissibilidade, consoante 

propugna o artigo 319 e 320 do CPC, INDEFIRO a inicial, o que faço com 

espeque no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo sem 

julgamento do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do Digesto 

Processual Civil. 6. Sem condenação em honorários advocatícios ou 

custas. 7. Publique-se, registre-se, intime-se 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001816-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ANDREIA SOUSA E SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010970-69.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIONESIO SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0017197A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO ASCHIDAMINI (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011758-54.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAGUBERTO PEREIRA DE BRITO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIQUE YURI DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012189-88.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR A BETTINI - ME (EXEQUENTE)

ALDEMIR ALVES BETTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A 

(ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO GOMES DE LIMA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-59.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

VANESSA SOUZA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 
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embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: 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. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora relatar que é idosa e confiou seu cartão bancário a ré Vanessa 

Souza Pinto para que sacasse o seu benefício previdenciário. Entretanto, 

a ré realizou saques, transferências e empréstimos no nome da autora os 

quais já totalizam o montante de R$11.526,92 (onze mil, quinhentos e vinte 

e seis reais e noventa e dois centavos), sem a sua anuência. No que 

tange ao requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que a 

autora pode ter seu sustento prejudicado em virtude dos empréstimos 

contraídos em seu nome, os quais nunca foram por ela autorizados, fato 

que tem lhe causado inúmeros dissabores. O perigo da demora exsurge 

no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento 

jurisdicional da reclamante a respeito de seu direito que já foi lesado e 

ainda permanece em constante ameaça de sofrer constrangimentos, em 

decorrência da pretensa prática indevida da ré, cabendo destacar que a 

delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar prejuízos de 

ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode 

ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da requerente por conta da 

conduta da requerida, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. Ressalta-se que as instituições 

bancárias devem ter maior rigor quanto às contratações realizadas pelos 

sistemas eletrônicos, especialmente no que concerne aos idosos. 

Devendo ser criados mecanismos de segurança para proteger e 

resguardar os direitos dos idosos, eis que são vítimas em potencial de 

pessoas mal-intencionadas. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 
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sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

que o réu Banco Bradesco suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, os 

descontos referentes aos empréstimos contraídos em nome da autora, até 

o desfecho da lide. 8- Ademais, visando o resultado prático da tutela, 

ORDENO a expedição de ofício ao BANCO BRADESCO DE BARRA DO 

GARÇAS/MT para que cumpra a ordem em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso no seu cumprimento, concedendo 

o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem prejuízo da multa 

ser majorada em caso de necessidade. 9 – DEFIRO a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Extraia-se 

cópia integral do presente e a encaminhe para a Delegacia de Polícia, vez 

que da narrativa dos fatos entendo haver indícios de prática criminosa. 11 

- Tendo a audiência de conciliação já sido aprazada, proceda à citação 

pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 12- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 13- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 14- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 15- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 16- 

Expeça-se o necessário. 17- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-93.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAIONE CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: 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. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta se verifica visto a parte autora 

demonstrar que vendeu uma motocicleta por meio de transação realizada 

na máquina denominada de “moderninha”, pelo valor de R$6.000,00 (seis 

mil reais), devendo ser creditado em sua conta bancária o montante de 

R$5.664,60 (cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta 

centavos), ante os descontos das taxas cobradas pelo serviço. Todavia, 

afirma que a ré realizou uma “retenção temporária” desse valor e não fez 

o devido repasse. No que tange ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que a autora efetuou a transação, porém não 

recebeu a parte monetária que lhe cabe, situação esta que tem lhe 

causado aborrecimentos. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional ao 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado do requerente por conta da conduta 

do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito 

da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar ao réu eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 
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dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo PARCIALMENTE a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que a 

parte ré deposite em juízo o valor de R$5.664,60 (cinco mil, quinhentos e 

sessenta e quatro reais e sessenta centavos) referente a transação 

efetuada pela venda da motocicleta, fixando multa inibitória com fulcro nos 

arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por dia, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 8- Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13-Expeça-se o 

necessário. 14-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-58.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL PIMENTA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE LACERDA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 
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autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “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)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-55.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANE SALES DABADIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “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)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO AUGUSTO SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente 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) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-54.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERODOTO SOUZA FONTENELE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS OAB - MT24641/O 

(ADVOGADO(A))

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR OAB - MT23344/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: 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. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora demonstrar que em julho de 2019 rescindiu seu contrato com a ré, 

entretanto tem recebido cobranças relativas a meses posteriores ao 

término da prestação de serviço. No que tange ao requisito do perigo de 

dano, este emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na presente 

rusga elementos que evidenciam que o autor pode ter seu nome restrito 

em virtude do não pagamento pelos serviços que já foram cancelados por 

ele, fato que tem lhe causado aborrecimentos. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional da reclamante a respeito de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 
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constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquele. No que 

se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito 

já lesado da requerente por conta da conduta da requerida, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

que a ré suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, a realização cobranças 

feitas em nome do autor e se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, até o desfecho da lide, sob pena de incorrer em multa 

diária no montante de R$200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de 

majoração em caso de necessidade. 8- Tendo em vista já ter sido 

aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

11-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 13-Expeça-se o necessário. 14-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA BOMTEMPO SOUSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente 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) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1000312-66.2020.8.11.0004

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

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO(A))

EDINISAO PAULINO VILELA OAB - 378.409.241-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA MARIA FURIA VIANA (ORDENADO)

FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO (ORDENADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise dos autos, verifica-se que o feito em tela não tem sua 

competência abarcada por este juizado especial, nos termos do art. 3º da 

Lei nº 9.099/99. 2. Sendo assim, DETERMINO sejam remetidos os autos 

para o distribuidor para que redistribua o processo para a vara 

competente. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000016-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Via Sirius (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RYCHER ARAUJO SOARES OAB - MT0020061A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente 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) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011134-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V DE OLIVEIRA ALVES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMYLLA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT25629/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente 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) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Tendo em vista que as 

partes já apresentaram contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011176-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO EDUARDO CORREA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT16065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida 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) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA GASPARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Studio Z (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 
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uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “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)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001938-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “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)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-17.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THARLES DHULIANO SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANO LOPES FERREIRA OAB - MG61572 (ADVOGADO(A))

ALBERTO PONTES FILHO OAB - MG24915 (ADVOGADO(A))

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente 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) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “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)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 
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acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente 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) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-86.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DE LIMA MORAIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente 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) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-61.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida 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) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE FATIMA QUEIROZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de 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) conforme certificado nos autos, 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), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2. Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-84.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLENDA GONCALVES DOS SANTOS OAB - MT0013639S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente 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 
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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) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002123-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABENILSON FERNANDES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente 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) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIEL RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente 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) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARTINS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida 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) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES MORAES MESQUITA COELHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES OAB - MT0020239A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “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)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 43 de 491



Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-28.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SCHARLES MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/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))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente 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) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida 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) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELI DANTAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIVALDO PEREIRA CARDOSO OAB - GO0018128A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente 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) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-89.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida 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) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONTEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

CIAASA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES MIGUEL OAB - GO31282 (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS OAB - GO22830 (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de 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) conforme certificado nos autos, 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), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2. Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 
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de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-35.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIS COSTA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/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))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso de ID nº 26356566 foi interposto fora do prazo 

legal, conforme certidão de ID nº 28786629. Deste modo, por não 

preencher um dos pressupostos objetivos para seu manejo, consistente 

na tempestividade, NÃO RECEBO o recurso. 2. Sendo assim, nada mais 

sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, remetam-se os autos ao 

arquivo. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MESSIAS RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida 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) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-03.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL UBIDA GROSSI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE DE FATIMA FURINI OAB - MT24249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: 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. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora demonstrar que em dezembro de 2019 solicitou a portabilidade do 

seu número de celular (66) 98425-6521 para a operadora ré, entretanto 

referido serviço não foi realizado até o momento e o autor está 

impossibilitado de realizar e receber ligações. No que tange ao requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na 

presente rusga elementos que evidenciam que o autor é o coordenador 

municipal dos enfermeiros e tem o seu número de telefone amplamente 

divulgado, vez que é responsável por 21 (vinte e uma) unidades de saúde, 

entretanto o não fornecimento do serviço tem atrapalhado a realização do 

seu trabalho, fato que tem lhe causado aborrecimentos. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional do reclamante a respeito de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquele. No que 

se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito 

já lesado da requerente por conta da conduta da requerida, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 
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defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

que a ré forneça o serviço de linha telefônica móvel contratado pelo autor 

e habilite o número (66) 98425-6521, conforme portabilidade solicitada pelo 

requerente, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para a concretização 

da ordem, sob pena de incorrer em multa diária no montante de R$200,00 

(duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de necessidade. 8- 

Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 9- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 11-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 13-Expeça-se o necessário. 14-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR MIGUEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO(A))

JERONIMO ALBERTO CARVALHO CUSTODIO OAB - MT22434/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida 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) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-48.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTA COBRANCAS E SERVICOS CADASTRAIS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDOVAL DE SOUZA CARVALHO OAB - GO8310 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 
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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) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000307-44.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANI ALVES MELO PAULINO 85526088120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WORISTON BARROS DA CRUZ OAB - MT26106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELDIMAR DUQUES SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000765-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN KATNA ARAUJO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (EXECUTADO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO(A))

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-O (ADVOGADO(A))

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “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)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000305-74.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANI ALVES MELO PAULINO 85526088120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WORISTON BARROS DA CRUZ OAB - MT26106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA GOMES ROCHA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002223-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDA SANTOS DE OLIVEIRA (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))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 
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uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “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)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002708-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: 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. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora demonstrar que em maio de 2019 rescindiu seu contrato com a ré, 

entretanto tem recebido cobranças relativas a meses posteriores ao 

término da prestação de serviço. No que tange ao requisito do perigo de 

dano, este emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na presente 

rusga elementos que evidenciam que o autor pode ter seu nome restrito 

em virtude do não pagamento pelos serviços que já foram cancelados por 

ele, fato que tem lhe causado aborrecimentos. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional da reclamante a respeito de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquele. No que 

se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito 

já lesado da requerente por conta da conduta da requerida, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 
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alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

que a ré suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, a realização cobranças 

feitas em nome do autor, se abstenha de realizar novos descontos na 

conta bancária do autor e se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, até o desfecho da lide, sob pena de incorrer em multa 

diária no montante de R$200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de 

majoração em caso de necessidade. 8- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13-Expeça-se o 

necessário. 14-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-65.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOUZA CARVALHO SAGGIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS 

(REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO 

ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000304-89.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANI ALVES MELO PAULINO 85526088120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WORISTON BARROS DA CRUZ OAB - MT26106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHEIQUE SANTOS CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão 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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 
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sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: 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. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 
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simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida se restringe à dívida 

espelhada na presente rusga com a requerida. 8- Visando o resultado 

prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e SERASA para 

que promovam a exclusão em comento, fixando multa inibitória com fulcro 

nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por 

cada dia de atraso na retirada do nome da parte requerente junto aos 

seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua 

concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso de 

necessidade. 9- Analisando os autos noto que a Requerente declarou não 

possuir condições financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode 

escapulir da apreensão deste magistrado que não houve a apresentação 

de comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possui 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optou por ingressar com demanda sendo representada por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 10- 

Tendo a audiência de conciliação já sido aprazada, proceda à citação 

pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15- 

Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002645-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO COSTA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA OAB - MT26463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMPLES FACTORING FOMENTO COMERCIAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

REALCE BELEZA E ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista a ausência de documentos hábeis a comprovar a 

hipossuficiência suscitada, DETERMINO seja intimado o autor para, em 10 

(dez) dias cumprir a ordem exarada na decisão de ID nº 26617661, sob 

pena de revogação da tutela outrora concedida. 2. Com o cumprimento da 

ordem, designe-se audiência de conciliação e cite-se a parte requerida 

nos termos da decisão de ID nº 26617661. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Intime-se. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000303-07.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Embora o artigo 145, § 1º, do CPC autorize ao magistrado se declarar 

suspeito sem mencionar suas razões, este juiz tem por costume 

esclarecer os motivos que o levam a declinar o exercício da atividade 

jurisdicional em determinados processos, o que faz com o escopo de 

evitar qualquer juízo de valor demeritório, bem como demonstrar que não 

se cuida de um ato colimando pura e simplesmente diminuir sua carga de 

trabalho. Assim sendo, convém assinalar que a parte autora é o Dr. 

Herbeth Vinicius Lisboa de Sousa, o qual exerceu cargo de Assessor de 

Gabinete II até o mês de agosto de 2018 neste Juizado. Deste modo, este 

magistrado não considera conveniente sua atuação nos presentes autos. 

2. Destarte, mirando evitar qualquer questionamento adstrito à 

imparcialidade do julgador da causa, com esteio na norma acima grafada, 

DECLARO-ME suspeito para presidir o processo em tela, determinando a 

conclusão dos autos ao meu substituto legal. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o 

necessário. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001278-63.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES FACHOLI BOMFIM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AMERICO OAB - MT21256/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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida 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) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MEIRELES MATTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida 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) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 
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devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-65.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA MOREIRA LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “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)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-49.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZILIA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002781-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELMA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS FARIA NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Embora o artigo 145, § 1º, do CPC autorize ao magistrado se declarar 

suspeito sem mencionar suas razões, este juiz tem por costume 

esclarecer os motivos que o levam a declinar o exercício da atividade 

jurisdicional em determinados processos, o que faz com o escopo de 

evitar qualquer juízo de valor demeritório, bem como demonstrar que não 

se cuida de um ato colimando pura e simplesmente diminuir sua carga de 

trabalho. Assim sendo, convém assinalar que o advogado do reclamado é 

o Dr. Herbeth Vinicius Lisboa de Sousa, o qual exerceu cargo de 

Assessor de Gabinete II até o mês de agosto de 2018 neste Juizado. 

Deste modo, este magistrado não considera conveniente sua atuação nos 

presentes autos. 2. Destarte, mirando evitar qualquer questionamento 

adstrito à imparcialidade do julgador da causa, com esteio na norma acima 

grafada, DECLARO-ME suspeito para presidir o processo em tela, 

determinando a conclusão dos autos ao meu substituto legal. 3. Intime-se. 

4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000511-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE VIOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA OAB - MT11731-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCENILDO SONZA JUNIOR & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente 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) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000306-59.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANI ALVES MELO PAULINO 85526088120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WORISTON BARROS DA CRUZ OAB - MT26106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS VITORIA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 
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continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão 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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos o documento comprobatório referente a negativação suscitada, para 

uma avaliação idônea do pedido. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000311-81.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ROCHA CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE WALESKA DE SOUZA VARGAS PESSOA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001331-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FURTUNATA BABOSA SATANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/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))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “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)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002475-53.2019.8.11.0004

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

RUBENS AMARAL BERGAMINI OAB - SP359593 (ADVOGADO(A))

ROQUE DA SILVEIRA OAB - 063.027.349-91 (REPRESENTANTE)

VICTOR SINICIATO KATAYAMA OAB - SP338316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c tutela de 

urgência, interposta por Roque da Silva em desfavor da Unimed de Barra 

do Garças/MT, onde a parte autora foi intimada para emendar a inicial nos 

termos do despacho de ID nº 28292854, devendo juntar aos autos os 

orçamentos correspondentes aos medicamentos pretendidos e o 

receituário médico mencionando o tempo de uso dos mesmos. Todavia, 

não a emendou nos termos da ordem exarada. 2. Pois bem, a 

determinação para juntar aos autos os orçamentos correspondentes aos 

medicamentos pretendidos e o receituário médico mencionando o tempo de 

uso dos mesmos, não envolve somente questões referentes aos 

requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, mas também, para que se possa 

proporcionar segurança jurídica e garantir a efetividade da tutela 

jurisdicional, motivo porque oportunizou à parte, a possibilidade de emenda 

à inicial, sob pena de indeferimento. 3. Trata-se, portanto, de conduta 

processual que ofende o Princípio da Celeridade Processual, que não 

pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da parte que deixa de 

atender ao ônus processual de instruir a inicial com os documentos 

essenciais ao deslinde da causa. 4. Deste modo, se o autor é devidamente 

intimado por meio de patrono constituído para emendar a inicial e não 

atende tal determinação, a petição inicial deve ser indeferida, consoante 

entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de Justiça: APELAÇÃO. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a 

determinação de emenda à inicial ou apresentado o recurso cabível a 

tempo e modo, é de ser julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, de 

acordo com o disposto nos artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos 
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do Código de Processo Civil. (TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 

0246466-97.2011.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, 

Data de Julgamento: 26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 30/08/2013) 5. Face às considerações aduzidas, uma vez que 

a inicial de ação não satisfez ao requisito de admissibilidade, consoante 

propugna o artigo 319 e 320 do CPC, INDEFIRO a inicial, o que faço com 

espeque no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo sem 

julgamento do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do Digesto 

Processual Civil. 6. Sem condenação em honorários advocatícios ou 

custas. 7. Publique-se, registre-se, intime-se 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001834-65.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN FERNANDES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMYLLA DAIANE NUNES GOUVEIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-47.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORIVAL NUNES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/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))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001508-08.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MADEIRAS ND LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE FREITAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: 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. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001838-05.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADELIZA MENDONCA PASSOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 29134045. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4 . Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001892-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE JESUS BENITEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-53.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANNYBAL GABRIEL ALCANTARA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RICARDO BARROS OAB - PB21990 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 28675302. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000270-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ROSA NAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001225-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 29095316. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000186-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JIUNEI VEIGA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(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))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 29032184. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002784-74.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V V G EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR OAB - MT0012664A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ VILLAS BOAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011313-36.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEROCY FREITAS JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA SANTOS PIVA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 
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declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YASMIN XAVIER DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE ROSA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS NASCIMENTO GONCALVES OAB - GO46254 (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. DA SILVA E SOUZA COSTA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA COMI GUDELIAUSKAS OAB - SP114522 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 28891300. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002390-67.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEROCY FREITAS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE PEREIRA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002841-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU INEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MIGUEL ACOSTA SOARES OAB - SP187584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório de Registro Civil (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de retificação de registro público proposta por Dirceu Ineia em 

desfavor do Cartório de Registro Civil. Breve relato. 2. Pois bem, da análise 

dos autos denota-se a incompetência para o processamento do feito no 

Juizado Especial Cível, nos termos do art. 292 da CNGC/TJMT, vez que 

pedido de retificação de registro público deve ser feito no juízo cível 

competente, in verbis: “Art. 292. Os pedidos de restauração, suprimento, 

retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos tramitarão 

perante os respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do 

COJE/MT.” (Grifamos) 3. Ademais, por tratar-se de jurisdição voluntária 

não há a possibilidade de declinação da competência de ofício, 

impondo-se, portanto, a extinção do feito. Nesse sentido corrobora a 

jurisprudência pátria: PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA RELATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. 

PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Caso dos autos em que se tratando 

de competência relativa, é vedada a declinação da competência de ofício, 

nos termos da Súmula nº 33 do STJ. Apelação provida. (TJ-RS - Apelação 

Cível – AC 70081885980. Data da publicação: 06/11/2019) (Grifamos). 4. 

Sendo assim, face ao exposto, nos termos do artigo 3º, c/c 51, inciso III, 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 485, inciso I do Diploma Processual Civil, 

DECLARO a Incompetência deste Juízo para julgar o feito, em razão da 

matéria e, em consequência, JULGO extinto o processo sem julgamento do 

mérito. 5. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas. 6. 

Publique-se, registre-se, intime-se 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-74.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO RODRIGUES ARAUJO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO PEREIRA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação de imissão na posse c/c pedido de tutela provisória 

onde a parte autora foi intimada para juntar aos autos comprovante de 

endereço em nome próprio, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme ID nº 

24002739, sob pena de extinção. Todavia, limitou-se a apresentar 

declaração de próprio punho de pessoa diversa à lide, ID nº 27445771. 2. 

É o relatório. Decido. 3. Pois bem, a determinação para o autor acostar 

comprovante de endereço em nome próprio e contemporâneo a data do 

manejo da ação não envolve somente questões referentes aos requisitos 

dos arts. 319 e 320 do CPC, serve também, para que seja possível aferir a 

competência da unidade judiciária, uma vez que a ausência dessa 

especificação impede seja avaliada a competência territorial para 

processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 4º, inciso II da 

Lei nº 9.099/99 e do art. 53, inciso III, alínea “d” do CPC, motivo porque 

oportunizou à parte, a possibilidade de emenda à inicial, sob pena de 

indeferimento. 4. Deste modo, se o autor é devidamente intimado por meio 

de patrono constituído para emendar a inicial e não atende tal 

determinação, a petição deve ser indeferida, consoante entendimento 

pacificado no âmbito dos Tribunais de Justiça: ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS PREVISTOS NO ART.355 DO CPC -AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA -INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

POSSIBILIDADE - JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - 

INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL -INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - 

REQUISITOS LEGAIS - NÃO OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL 

POR AUSÊNCIA DE EMENDA - CABIMENTO. Não há que se falar em 

ausência de interesse processual do autor, quando atendidos os 

requisitos previstos no art. 355 do CPC, direito este que não pode ser 

afastado pelo ajuizamento de ação anterior, para exibição de contrato 

diverso daquele pretendido na presente ação, em face do direito pleno de 

acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, XXXV da CF/88. Muito embora 

se repute exacerbada a exigência de emenda à petição inicial, para a 

juntada de comprovante de residência da parte autora e original do 

instrumento de procuração atualizado, quando inexiste qualquer exigência 

legal neste sentido, não há dúvidas de que o instrumento apresentado 

deve conter os requisitos mínimos elencados na lei, o que não foi 

observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 10707140092263001 MG , 

Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 21/07/2015, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2015) APELAÇÃO. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a 

determinação de emenda à inicial ou apresentado o recurso cabível a 

tempo e modo, é de ser julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, de 

acordo com o disposto nos artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos 

do Código de Processo Civil. (TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 

0246466-97.2011.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, 

Data de Julgamento: 26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 30/08/2013) 5. Face às considerações aduzidas, INDEFIRO a 

inicial, de acordo com o art. 330, inciso I do CPC e declaro EXTINTO o 

processo sem julgamento de mérito, o que faço com esteio na inteligência 

do art. 51 da Lei nº 9.099/95 e do art. 485, inciso I do Diploma Processual 

Civil. 6. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas. 7. 

Publique-se, registre-se, intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE FRANCISCA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: 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. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-08.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DELMONDES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO NUNES DA SILVEIRA NETO OAB - GO29647 (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))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 29230960. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-23.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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LECI KOCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000511-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V.S.V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITRORIO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE CASTRO E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002807-20.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 29327277. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 26648655. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002391-52.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARI LURDES DE CARMEM SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual a parte autora requer a transferência do numerário 

para conta bancária por ela indicada. 2. Com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

parte autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a 
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conta indicada no ID nº 29037630. 3. Destarte, uma vez concretizada a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código de Processo 

Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os 

autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002177-61.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEDINA GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: 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. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

I P MATOS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO LEMOS CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012175-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LEITE SENES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

8012175-30.2016.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor deR$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003314-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANE SEBA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO OAB - MT5303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1003314-09.2018.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de 413,40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi condenado 

nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento deve se dar 

mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número único 

do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e incluir o 

valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres, 18 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007352-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1007352-98.2017.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 
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05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres, 

18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MARIANO AIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

8010193-78.2016.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres, 

18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003795-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (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))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/09/2017 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1003795-06.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JESSICA PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES S.A Vistos, etc. Os fatos narrados e os 

documentos que acompanham a inicial não são hábeis a levar à convicção 

da probabilidade do direito, sendo este um dos requisitos para concessão 

de tutela de urgência antecipada. Diante do exposto, indefiro, por ora, o 

pedido de liminar pretendido. Após, CITE-SE a parte Requerida, 

INTIMANDO-O para que compareça à audiência de conciliação designada, 

constando do mandado as advertências do art. 18, § 1º, c/c o art. 20, 

ambos da Lei n. 9.099/95. 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). EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE 

Y A M A M U R A  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 8205993 17062814213793700000008122617

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003795-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (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 FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1003795-06.2017.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010277-84.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEODETE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

8010277-84.2013.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

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.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001857-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DOMINGOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1001857-10.2016.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 ( Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011040-51.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEY RAMALHO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

8011040-51.2014.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002379-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE BARBOSA COLUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe o endereço do reclamado, sob pena de extinção e arquivamento, 

tendo em vista documento juntado no ID- 8299463.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002379-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE BARBOSA COLUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1002379-37.2016.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002150-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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 COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1002150-09.2018.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1007254-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1007254-16.2017.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca xxxx aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 18 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1001567-24.2018.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

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: 1002666-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIR DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/08/2017 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002666-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIR DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1002666-63.2017.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003898-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/09/2017 Hora: 13:00 (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: 1003898-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1003898-13.2017.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 
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05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 ( Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006145-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2019 16:15 (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: 1006145-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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 COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1006145-30.2018.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011943-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIENE ARCANJO DE DEUS PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

8011943-18.2016.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002570-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1002570-82.2016.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres, 

18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

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.

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000026-82.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Pedro Castedo Silva (REQUERIDO)

Genir Bassão Silva (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GERSON BASSAO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDIRA BASSAO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000026-82.2020.8.11.0006. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: PEDRO CASTEDO SILVA, 

GENIR BASSÃO SILVA Vistos. 1. Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2. Nesse quadro, 
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DETERMINO a redistribuição deste processo para a 2ª Vara Cível desta 

Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000252-87.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. H. D. S. D. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA RAMOS DA SILVA OAB - 038.603.831-75 (REPRESENTANTE)

LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO OAB - MT26743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. D. G. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000252-87.2020.8.11.0006. EXEQUENTE: S. H. D. S. D. G. 

REPRESENTANTE: MARIANA RAMOS DA SILVA EXECUTADO: VALMIR 

GONÇALVES DA GUIA Vistos. 1. Trata-se de pedido de cumprimento 

provisório de decisão (RITO DE PRISÃO CIVIL) que fixou alimentos 

provisórios em favor de S. H. da S. da G., representada por MARIANA 

RAMOS DA SILVA, em desfavor de VALMIR GONÇALVES DA GUIA. 2. 

Inicialmente, é relevante destacar que, com a nova sistemática 

estabelecida pela Lei nº. 13.105/2015 (CPC/2015), a execução de 

alimentos definitivos fundada em título judicial, passou a ser processada 

nos próprios autos em que foram fixados os alimentos (art. 531, §2º). 3. 

Entretanto, no caso em tela, por tratar-se de execução dos alimentos 

provisórios, se processa em autos apartados (art. 531, § 1º). 4. Com base 

no que prescreve o art. 528 do CPC/2015, INTIME-SE o devedor para, por 

meio de seu patrono, via DJE; por carta com aviso de recebimento, se 

representado pela Defensoria Pública ou se não tiver procurador 

constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 

246; ou por edital, se revel; pagar o valor dos alimentos pleiteados 

referente aos meses em atraso, devidamente corrigida, no prazo de 03 

(três) dias, bem como as que se vencerem no curso do processo, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, SOB PENA 

PROTESTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL E DECRETAÇÃO DE SUA 

PRISÃO CIVIL, nos termos do art. 911 do Código de Processo Civil, pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme artigo 528, parágrafos 1º e 

3º, ambos do CPC/2015. 5. PROCESSE-SE em segredo de justiça, 

conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 6. 

Desde já, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, o que faço com base no 

artigo 98 do CPC/2015. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000256-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. M. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO VIA ADVOGADO PARA APRESENTAR 

MEMORIAIS FINAIS, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003933-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PINTO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAVINY RIBEIRO VARJAO (REU)

M. R. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1003933-70.2017.8.11.0006. AUTOR(A): ELIANE PINTO RIBEIRO REU: 

MAVINY RIBEIRO VARJAO, M. R. V. Vistos. 1. DEFIRO o pedido retro. 2. 

DETERMINO a citação por edital da parte requerida Cleber Varjão e Cleia 

Varjão, com prazo de 30 (trinta) dias, para sua regular ciência e fruição do 

prazo legal para expressa manifestação, observando na espécie o 

regramento do artigo 257 do CPC, consignando-se as advertências da 

decisão inicial. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005263-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DE JESUS OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

JAIDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1005263-05.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JAIDSON OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, GERALDA DE JESUS OLIVEIRA ALMEIDA REQUERIDO: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos. 1. 

EXPEÇA-SE ofício a ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA (ID. 9990249), para que, no prazo de 10 (dez) dias informe 

a este Juízo, se o requerente Jaidson Oliveira de Almeida regularizou o 

procedimento necessário adotado pela Seguradora Mapfre, referente à 

carta de crédito em nome do de cujus JAIRO MIGUEL DE ALMEIDA, CPF nº 

383.535.471-04. 2. Com o retorno do expediente, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da resposta apresentada. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000335-06.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILZA FERNANDES DOS SANTOS FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO FRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000335-06.2020.8.11.0006. REQUERENTE: ERENILZA FERNANDES DOS 

SANTOS FRANCO REQUERIDO: JOSE PAULO FRANCO Vistos. 1. Trata-se 

de epístola proveniente do Juízo da 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/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) Judiciário(a). 3. Para a 

consecução da inquirição deprecada, DESIGNO o dia 26 de MARÇO de 

2020, com início às 14h00, para tanto, INTIMEM-SE as partes e/ou 

testemunhas interessadas na forma legal de regência. 4. Acerca da 

distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo 

Deprecante, conforme disposição da CNGC/MT. 5. 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. 6. SERVE A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO/OFÍCIO. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004752-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE OSINAGA SILVA (REQUERENTE)

LAURIANE OSINAGA SILVA (REQUERENTE)

L. O. S. (REQUERENTE)

L. O. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1004752-07.2017.8.11.0006. REQUERENTE: L. O. S., L. O. S., LAURIANE 

OSINAGA SILVA, ELAINE OSINAGA SILVA REQUERIDO: CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL Vistos. 1. REMETAM-SE os autos ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Em seguida, à 

conclusão. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000506-60.2020.8.11.0006

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:

PAULO RENATO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000506-60.2020.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: PAULO RENATO RODRIGUES Vistos. 1. Da análise da peça 

inicial e de seus documentos, verifico que não consta comprovante de 

recolhimento das custas judiciárias. 2. Preceitua o artigo 321 do Código de 

Processo Civil a possibilidade de emenda ou complementação da inicial 

quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 

do CPC. 3. Dessa maneira, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos comprovante 

de recolhimento das custas judiciárias, sob pena de indeferimento desta 

e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c 

art. 290, ambos do Código de Processo Civil. 4. Após, devidamente 

certificado, à conclusão. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000492-76.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. CAITANO DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MACIEL CAITANO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000492-76.2020.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: M. CAITANO DA SILVA 

EIRELI - ME, MACIEL CAITANO DA SILVA Vistos. 1. Da análise da peça 

inicial e de seus documentos, verifico que não consta comprovante de 

recolhimento das custas judiciárias. 2. Preceitua o artigo 321 do Código de 

Processo Civil a possibilidade de emenda ou complementação da inicial 

quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 

do CPC. 3. Dessa maneira, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos comprovante 

de recolhimento das custas judiciárias, sob pena de indeferimento desta 

e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c 

art. 290, ambos do Código de Processo Civil. 4. Após, devidamente 

certificado, à conclusão. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002675-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de intimação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT,18 de fevereiro de 2020 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de intimação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT,18 de fevereiro de 2020 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000515-22.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RIBEIRO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000515-22.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARIA RIBEIRO DE AGUIAR Vistos. 1. Verifico que a 

competência para processar e julgar a presente demanda é da Primeira 

Vara Cível desta Comarca, ante a existência de interesse relativo ao 

Direito de Família, consoante disposição do Provimento n. 05/2014/TP. 2. 

Logo, considerando que a Primeira Vara Cível desta Comarca é 

competente para “Processar e julgar os feitos relativos à família e 

sucessões, à infância e juventude, associados a cartas precatórias 

rogatórias e de ordem afetas à sua competência”, PROMOVA-SE a 

redistribuição do feito em favor da Primeira Vara Cível desta Comarca, 

determinando a remessa deste feito para o referido Juízo. 3. CUMPRA-SE. 
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PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002834-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KUHN DO BRASIL S/A - IMPLEMENTOS AGRICOLAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO OAB - MT8250-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002834-94.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: KUHN DO BRASIL S/A - IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

EXECUTADO: FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA, 

GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA Vistos. Chamo o feito à 

ordem. 1. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial proposta 

por KUHN DO BRASIL IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A, em desfavor de 

FLÁVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA e GRACIENE PAULINE 

MAZETO CORREA DA COSTA, todos qualificados nos autos. 2. Recebida 

a inicial, foi determinada a citação das partes executadas para o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias (id 20361546). 3. A 

tentativa de citação via correio restou inexitosa (id 22082855). 4. A parte 

exequente requereu a citação por oficial de justiça (id 22872708). 5. As 

partes executadas habilitaram-se no processo, constituindo advogado, 

mediante a juntada da procuração de id 24175322. 6. Este juízo determinou 

a intimação da parte exequente para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (id 2426999). 7. A parte exequente se manifestou nos autos, 

requerendo citação por oficial de justiça, aduzindo a necessidade de 

citação pessoal, ante a ausência de poderes específicos do advogado 

constituído pelos executados para recebimento de citação (id 25433050). 

8. Foi determinada a intimação das partes executadas acerca do pedido 

formulado pelo exequente, face a procuração juntada aos autos (id 

25964796). 9. As partes executadas compareceram aos autos, indicando 

a desnecessidade de citação pessoal, apresentando, outrossim, proposta 

de acordo (id 26217996). 10. A parte exequente rejeitou a proposta 

apresentada e requereu penhora on line de ativos financeiros, no importe 

de R$ 208.172,85 (duzentos e oito mil cento e setenta e dois reais e 

oitenta e cinco centavos) [id 29125661]. 11. Este juízo, equivocadamente, 

determinou a intimação dos executados, para manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, imaginando trata-se de nova proposta de acordo (id 

29137581). 12. A parte exequente atravessou petição no processo, 

apontando o mencionado equívoco, recusando a proposta de composição 

amigável apresentada e reiterou o pedido de penhora on line. 13. Na 

presente data, os executados reiteraram o pedido de intimação da parte 

exequente acerca da proposta de acordo, requerendo, ainda, a 

designação de audiência de conciliação (id 29357531). 14. Os autos 

vieram conclusos. Fundamento e DECIDO. 15. Compulsando detidamente 

os autos, vislumbro que a procuração outorgada pelos executados não 

apresenta poderes específicos para receber citação, situação que, a 

permanecer, ensejaria o reconhecimento de nulidade absoluta do 

processo. 16. Com efeito, o comparecimento do advogado destituído de 

poderes especiais não supre a necessidade de citação pessoal. 17. A 

propósito, destaco o entendimento do C. STJ: “PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER 

CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO 

ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO 

NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

ACOLHIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 

consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado 

destituído de poderes especiais para receber citação não configura 

comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: 

AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra 

Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, 

Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; 

REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira 

Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/9/2014; AgInt no AREsp 

47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado 

do TRF 5ª Região), Quarta Turma, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 

993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018. 2. É 

que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento 

espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes 

especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a 

apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que 

não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". 

Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos 

autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a 

citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para 

informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a 

carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber 

citação não supre a ausência do referido ato" (REsp 1.165.828/RS, Rel. 

Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 

17/3/2017). 3. No caso, em ação de busca e apreensão, após deferida 

medida liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a 

interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado 

considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento procuratório 

para receber citação, teria havido o comparecimento espontâneo da parte 

aos autos, posicionamento que conflita com a jurisprudência firmada na 

matéria por esta Corte de Justiça. 4. Embargos de divergência acolhidos. 

(EREsp 1709915/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2018, DJe 09/08/2018)” 18. Assevero que a citação do 

executado é indispensável para a validade do processo, nos termos do 

art. 239 do Código de Processo Civil, vejamos: “Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido.” 19. Ante o exposto, DETERMINO a 

citação pessoal de FLÁVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA e 

GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA, por oficial de justiça, 

para efetuar o pagamento da dívida (artigo 829, CPC/2015), no prazo de 3 

(três) dias, consignando no referido ato as faculdades e prazos dos 

artigos 914 e seguintes do CPC/2015, 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. 20. Por força do artigo 827 c/c § 2º, I, do artigo 85, ambos 

do CPC/2015, 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/2015. 21. 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 2 (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/2015. 22. Permanecendo o arresto, 

INTIME-SE a parte exequente para fins e prazo dos §2º e §3º do artigo 830 

do CPC/2015, a qual deverá providenciar a citação editalícia da parte 

executada, sob pena de extinção processual (arts. 485 e 318, do 

CPC/2015). 23. 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/2015. 24. Não sendo crível no caso a adoção dos incisos I e 

II do artigo 840 do CPC/2015, 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 exeqüente, 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/2015). 25. Em 
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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/2015. 26. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003274-27.2018.8.11.0006

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:

LANDIM & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM (EXECUTADO)

CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003274-27.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: LANDIM & CIA LTDA - EPP, LUIZ 

LAUDO PAZ LANDIM, CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006408-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES TIAGO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE MATIAS LEITE (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006408-28.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

EUCLIDES TIAGO JUNIOR REU: IVONE MATIAS LEITE Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c com pedido de tutela de urgência 

proposta por EUCLIDES TIAGO JÚNIOR em desfavor de IVONE MATIAS 

LEITE, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Narra o 

requerente, em síntese, que se pretende com a presente ação é fazer 

com que a Requerida cumpra com os termos do contrato firmado entre as 

partes (em especial CLÁUSULA TERCEIRA E CLÁUSULA SÉTIMA), de 

modo a fornecer a documentação necessária para transferência do 

domínio do imóvel “Recanto da Vovó” com área de 141,89hec, devendo 

ainda incidir sobre a requerida a clausula penal de 30% descrita na 

CLÁUSULA DÉCIMA do referido contrato, bem como garantir ao 

Requerente o pagamento do saldo remanescente, este no valor de R$ 

90.000,00 (noventa mil reais), nos termos do art. 376 do CC. 3. Narra, 

ainda, que em 16/07/2003 as partes celebraram “INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL RURAL” ocasião 

em que o requerente adquiriu a área de 141.89hec da Requerida, Sra. 

Ivone Matias Leite. 4. Afirma que, na data aprazada na Clausula Terceira 

(15/07/2005) não houve a entrega dos documentos de transmissão do 

imóvel, apesar disso, o Requerente ainda efetuou o pagamento parcial da 

ultima parcela item “d” da CLAUSULA QUARTA, restando o pagamento do 

remanescente na quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo que 

o pagamento deste valor ficou suspenso pois ocorreria por ocasião da 

entrega dos documento (15/07/2005), por força da exceção do contrato 

não cumprido. 5. Deste modo, requer a concessão de tutela antecipada 

para o fim compelir a requerida, para que efetive a transferência do imóvel 

“Recanto da Vovó” com área de 141,89hec, ao Requerente ou a quem 

este indicar, sob pena de sofrer multa diária no valor de R$1.000,00 (um 

mil reais) em caso de descumprimento, conforme os termos da lei. 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 transferência do imóvel “Recanto da Vovó” com área de 

141,89hec, 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, 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. 8. 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. 9. 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). 10. 

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). 11. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006356-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE CODO FELIPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006356-32.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ODETE CODO FELIPE REU: BANCO DO BRASIL SA 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 67 de 491



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: 1001475-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANCES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAXMY LAET ANGUS RENE BROWN OAB - MG154681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

CAROLINA OLIVEIRA BRISOLA 02924253098 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS OAB - MT17669-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 

1001475-12.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO IMEDIATA DO 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEITO DE FORMA FRAUDULENTA proposta 

por ALEXANDRE FRANCES GUIMARÃES em face de BANCO BRADESCO 

S.A e QUITASUL E COBRI ASSESSORIA DE CRÉDITO, todos qualificados 

nos autos. 2. O autor manifestou impossibilidade de comparecimento na 

sessão de conciliação apresentando atestado médico (Ids. 21365559, 

21365564 e 21365565). 3. Termo de sessão de conciliação é visto ao Id. 

21902433, ocasião em que não houve acordo entre as partes presentes, 

ante a ausência do autor e da requerida QUITASUL que até então não 

havia sido citada. 4. O requerido BANCO BRADESCO ofereceu 

contestação aos ids. 22441217 e 22441222, suscitando preliminares 

como: falta de interesse de agir; ausência de comprovante de endereço 

em nome do autor. 5. Réplica à contestação é vista ao ID. 24127569, onde 

o autor rebateu as preliminares suscitadas e requereu pela deferimento da 

tutela de urgência. 6. A requerida QUITASUL fora citada conforme aviso 

de recebimento – AR (Id. 23038874), todavia, analisando detidamente os 

autos, não vislumbro sua contestação. É o relatório do necessário. 

Fundamento e DEDCIDO. 7. De início, com base no art. 344 do CPC/2015, 

DECRETO a revelia da requerida QUITASUL E COBRI ASSESSORIA DE 

CRÉDITO, contudo, deixo de aplicar os efeitos do dispositivo mencionado 

em razão de que o requerido BANCO BRADESCO contestou a demanda 

(art. 345, I, do CPC/2015). DAS PRELIMANARES 8. O Banco requerido em 

sede de preliminar afirma que o comprovante de residência do autor não 

está em seu nome, argumentando que este contemplaria o foro de 

competência para apreciação da demanda. 9. Analisando a peça 

defensiva (ID. 22441217), entendo que por um lapso o autor não juntou 

comprovante de residência, todavia, vislumbro que o mesmo endereço 

descrito na exordial é visto nos demais documentos apresentados, como 

por exemplo, no boletim de ocorrência de ID. 18086708, comprovando que 

a autor reside nesta comarca. Dessa maneira, REJEITO a presente 

preliminar. 10. Quanto à falta de interesse de agir alegada, entendo que se 

o Banco requerido passou a ter conhecimento da demanda e não buscou 

formas de resolver o problema diretamente com o autor, tenho que a lide 

está configurada, de modo que também REJEITO a preliminar suscitada. 

11. Não havendo demais preliminares ou questões pendentes de análise 

DECLARO SANEADO o feito e passo a análise da tutela de urgência. 12. 

Os fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados 

permitem, nesta fase inicial, a conclusão de verossimilhança nas 

alegações expendidas, tendo em vista que se trata de relação 

consumerista, com possível lesão ao consumidor, restando evidenciado o 

fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a concessão de 

antecipação de tutela liminarmente. 13. Por outro lado, também não 

vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o perigo da 

irreversibilidade, razão pela qual aplico o art. 300 do CPC/2015, a contrario 

sensu. 14. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

feito pela parte autora e DETERMINO que a parte requerida PROCEDA com 

a imediata suspensão da cobrança do debito em litígio, ou seja, a cobrança 

mensal do valor de R$ 1.180,00 (mil cento e oitenta reais), bem como se 

ABSTENHA de inserir o nome do autor junto aos cadastros dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido, que PROCEDA com sua 

exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em conformidade com o 

art. 497 do CPC/2015, com incidência a partir da data da citação/ intimação 

desta decisão. 15. 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, 

devendo a parte requerida apresentar o referido contrato ensejador da 

cobrança mensal no total de R$ 1.180,00 (mil cento e oitenta reais) com a 

assinatura do autor autorizando a realização de tal cobrança. 16. Ainda, 

tratando-se a demanda de direitos disponíveis, visto que a primeira 

tentativa de conciliação foi prejudicada em razão da ausência justificada 

do autor, DETERMINO a designação de nova audiência de conciliação a 

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

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública. 17. INTIMEM-SE 

as partes através de seus advogados via DJE para o comparecimento à 

audiência de conciliação a ser designada. 18. INTIME-SE por via postal a 

requerida QUITASUL para comparecimento ao ato. 19. CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação irá acarretar multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do 

CPC, exceto se todas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse 

na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 20. Por fim, 

após a realização da audiência de conciliação caso infrutífera a obtenção 

de acordo, 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). 21. Após o decurso do prazo assinalado, 

CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento 

antecipado da pretensão. 22. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000262-34.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR STEFEM SALVIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000262-34.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

LUCIMAR STEFEM SALVIANI Vistos. 1. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de ALINE DE 

ALENCAR BATISTA DA SILVA, qualificados nos autos. 2. Demonstra o 

Requerente a relação contratual que mantém com o requerido (id. 

28531364), tendo por objeto o bem cuja busca e apreensão pretende, a 

saber: veículo Modelo: MOBI FLEX DRIVE(TECH LIVE ON) 1.0 6V, Marca: 

FIAT, Chassi: 9BD341A8CJY495134, Ano Fabricação: 2017, Ano Modelo: 

2018, Cor: PRATA, Placa: PZY2972, Renavan: 124176486. 3. Comprovou 

ainda a mora da requerida, na forma do §2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 

911/69, pois foi juntado no id 28531356 comprovante de notificação 

extrajudicial da parte requerida. 4. Nesse contexto, a busca e apreensão 

liminar do bem é medida autorizada pelo art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 

911/69, responsabilizando-se o requerente por eventuais prejuízos que a 

medida injustamente acarretar à demandada, como prevê o §7º daquele 

comando legal. 5. Isso posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para o 

efeito de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do 

bem acima descrito, e seu depósito em mãos do depositário indicado pelo 

Requerente. 6. Cumprida a medida, CITE-SE o (a) Requerido (a) para 
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responder, em 15 (quinze) dias, ou, sem prejuízo da resposta, para pagar 

a integralidade da dívida em 05 (cinco) dias, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Na hipótese de pagamento integral da dívida, 

deverão estar computados juros legais e correção monetária, custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito. 7. Consigne-se que, cinco dias após 

executada a medida, consolidar-se-ão a posse e propriedade plena do 

bem no patrimônio do Requerente, estando este autorizado a transferir a 

propriedade do bem junto às repartições competentes, para si próprio ou 

para terceiro por ele indicado. 8. INTIME-SE. 9. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000493-61.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAPOLEAO PEREIRA DE LIMA OAB - MS3043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOSÉ RUFINI CATHARINO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANDRÉ ALEX FERREIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

VANESSA FERREIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO FERREIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000493-61.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: TEREZA ROSA DA SILVA REQUERIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ 

RUFINI CATHARINO Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAURILANDIA/MS, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000494-46.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALACIR FONSECA MONTECCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000494-46.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ALACIR FONSECA MONTECCHI Vistos. 1. Trata-se de 

epístola proveniente do Juízo da 2ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DA 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006081-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUSA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS NEVES FERREIRA ROSA (REU)

JAIR JOSE DA ROSA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006081-54.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MANOEL DE SOUSA NASCIMENTO REU: MARIA DAS NEVES FERREIRA 

ROSA, JAIR JOSE DA ROSA Vistos. 1. Cuida-se de Ação De Usucapião 

Especial Urbana que MANOEL DE SOUSA NASCIMENTO ajuizou em 

desfavor de MARIA DAS NEVES FERREIRA ROSA e ESPÓLIO DE JAIR 

JOSÉ DA ROSA, todos qualificados nos autos. 2. Alega a autora, que 

adquiriram o direito de posse do imóvel situado na Avenida General 

Osório, n° 2743, Bairro Jardim São Luiz, nesta cidade, matriculado sob o 

nº 833, Livro n. 2-A-2, fls. 179, no Cartório do Primeiro Ofício desta 

Comarca. 3. Afirma que mantem a posse mansa e pacífica do imóvel, há 

mais de 15 (quinze) anos, sem qualquer oposição de terceiros. Requer a 

citação dos réus e dos confinantes, bem como a notificação dos 

representantes das Fazendas Públicas e para, ao final, requererem a 

procedência do pedido para o fim de se declarar o domínio do imóvel em 

seu favor. 4. A inicial foi recebida em ID. 10622550. 5. Os confinantes Luiz 

Alberto Vargas Olivarez Rodrigues, Antônio da Silva Oliveira e Maria 

Aparecida Sobrinho foram citados pessoalmente (ID. 13531402) e não 

apresentaram resposta. 6. Citados (ID. 11780273) a requerida MARIA DAS 

NEVES FERREIRA e ESPÓLIO DE JAIR JOSÉ DA SILVA, não apresentaram 

resposta. 7. Notificadas a Fazenda Pública Federal (ID. 15024533) e 

Estadual (ID. 14153723), manifestaram seu desinteresse no processo, ao 

passo que a Fazenda Pública Municipal ficou inerte. 8. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO 9. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 10. Nesse quadrante processual, e à 

luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, 

com permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. DO MÉRITO 

11. No caso em tela, efetivamente constata-se a desnecessidade de 

realização de prova oral, em razão do conjunto probatório dos autos, 

sobretudo o documento juntado pelo autor. Explico. 12. Pois bem. A 

usucapião é modo de aquisição originária da propriedade pela posse 

prolongada da coisa, com intenção de ser dono, desde que atendidos os 

demais requisitos legais. Consiste, portanto, na aquisição do domínio em 

decorrência da perpetuação de uma situação de fato no tempo, como 

esclarece Orlando Gomes: “Usucapião é, no conceito clássico de 

MODESTINO, o modo de adquirir a propriedade pela posse continuada 

durante certo lapso de tempo, com os requisitos estabelecidos na lei: 

usucapio est adjectio dominii per continuationem possessionis temporis 

lege definit. A usucapião é, com efeito, um modo de aquisição da 

propriedade, por via da qual o possuidor se torna proprietário” (GOMES, 

Orlando. Direito Reais. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 156-157). 13. Na 

espécie, trata-se de usucapião de imóvel urbano, localizado na Avenida 

General Osório, n° 2743, Bairro Jardim São Luiz, nesta cidade. 14. O 

imóvel usucapiendo é objeto da Matricula matriculado sob o nº 833, Livro 

n. 2-A-2, fls. 179, no Cartório de Registro de Imóveis – 1º Ofício da 

Comarca de Cáceres, em nome da parte requerida. 15. O art. 1.238 do 

Código Civil dispõe: “Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem 

interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo 

estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver 

estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou 

serviços de caráter produtivo”. 16. Compulsando os autos, verifico de seu 

conjunto probatório que a ação deve ser julgada procedente. O requerente 
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acostou aos autos a comprovação do exercício de posse do imóvel 

individualizado na exordial, demonstrado através do IPTU (ID. 10148663), 

sendo indicado o autor como sendo o contribuinte do imposto, que 

comprova que ele detém a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel 

há mais de 15 (quinze) anos, sem oposição de quem quer que seja, 

fixando ali, sua residência. 17. Portanto, preenchidos os requisitos 

autorizadores da usucapião, especialmente, lapso temporal aquisitivo de 

posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição de terceiros, como 

exigido pelo art. 1.283 do Código Civil. 18. Assim sendo, é procedente a 

ação de usucapião para declaração do domínio do imóvel descrito na 

inicial a favor do requerente. DISPOSITIVO 19. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Usucapião Especial Urbana, e o faço 

para declarar a propriedade do imóvel objeto da Matrícula nº 833, Livro n. 

2-A-2, fls. 179 do R.G.I. local, nas medidas descritas na inicial ao 

requerente MANOEL DE SOUSA NASCIMENTO. 20. Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE mandado para que se proceda ao registro da sentença à 

margem da supramencionada Matrícula do Registro de Imóveis local. 21. 

Após, proceda às anotações e às baixas necessárias para em seguida 

arquivar-se os presentes autos. 22. Não há custas processuais e 

honorários advocatícios a serem arbitrados. 23. Publique-se. Intimem-se. 

24. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001791-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANCES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAXMY LAET ANGUS RENE BROWN OAB - MG154681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVICRÉDITO (REU)

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO TORELLY BASTOS OAB - RS28708 (ADVOGADO(A))

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIA OAB - MG53411 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo Judicial Eletrônico n.º 1001791-25.2019.8.11.0006. 

Sentença Homologatória Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por ALEXANRE FRANCES GUIMARÃES em 

face de SABEMI SEGURADORA S/A e DIVICRÉDITO S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Tramitando 

regularmente o feito, o autor e a requerida Divicrédito S/A noticiaram 

composição de acordo e requereram homologação (Id. 23912199). 3. 

Sendo acordado que a quitação do débito se daria em quatro parcelas de 

R$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais) totalizando o valor de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a serem depositados em conta 

bancária do advogado do autor, a parte requerida apresentou 

comprovantes dos depósitos aos Ids. 24515894, 25682905, 26701544 e 

28831511. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 4. Toda 

e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão resistida. 

Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais interessa ao 

Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação focal já foi 

alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se da 

secundariedade. 5. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no 

bojo dos autos, bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e 

atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para 

que produza os devidos efeitos, HOMOLOGO o acordo, e, por 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito somente em face da requerida 

DIVICRÉIDTO S/A, devendo a demanda prosseguir em face da requerida 

SABEMI SEGURADORA S/A. 6. Certificado o trânsito em julgado, 

PROCEDA-SE à retificação dos autos fazendo constar no polo passivo da 

demanda somente a requerida SABEMI SEGURADORA S/A. 7. Custas, 

remanescentes, se houver, na forma do art. 90, §3º do CPC. 8. Tendo em 

vista que a demanda prosseguirá em face da requerida Sabemi 

Seguradora S/A, INTIMEM-SE às partes para que especifiquem as provas 

que pretendem produzir, indicando objetivamente, os fatos que pretendem 

demonstrar, no prazo de 15 (quinze) dias. 9. Por fim, com as 

manifestações das partes ou decorrendo “in albis” o prazo, 

CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão. 10. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001885-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PINTO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (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 Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001885-07.2018.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO - DPVAT ajuizada por 

GILBERTO PINTO SANTOS em face de SEGURADORA LIDER DE 

CONSORCIOS - DPVAT, ambos qualificados no processo. 2. Em sua inicial 

(ID. 12915318 e anexos) sustenta que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 15/06/2016 que lhe acarretou lesões de caráter 

permanente. 3. Afirma que tentou administrativamente o recebimento da 

indenização e que teve seu pedido indeferido pela seguradora com a 

alegação de ausência de comprovação documental. 4. Requer, portanto, 

pela via judicial o recebimento da indenização no importe de R$ 5.197,50 

(cinco mil cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos) referentes 

ao Seguro DPVAT, além de custas e honorários advocatícios. 5. A inicial 

foi recebida ao ID. 12922666, ocasião em que fora designada audiência de 

conciliação e deferido ao autor o benefício da gratuidade de justiça. 6. 

Contestação é vista ao ID. 13891276 e documentos anexos, manifestando 

pela ausência de interesse na audiência de conciliação. Preliminarmente 

alega a inexistência de prova da invalidez permanente do autor; ausência 

de boletim de ocorrência assinado pela autoridade policial e inexistência de 

nexo causal. Após tecer sua argumentação pugnou pela improcedência 

do pedido. 7. Ao id. 14261061 o autor informou impossibilidade de 

comparecer na audiência de conciliação, em razão de que estaria em 

viagem em visita à sua mãe enferma, requerendo a redesignação da 

sessão de conciliação. 8. Ao Id. 14317975 consta o termo de audiência de 

conciliação, frustrada pelo não comparecimento do autor. 9. Na decisão de 

Id. 14768721 o juízo não entendeu como justo o motivo para ausência do 

autor na sessão de conciliação, pois não juntou nenhuma documentação 

comprovando suas alegações, o condenando a multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade de justiça. 

10. Em manifestação de Id. 14873929 o autor manifestou discordância da 

decisão, visto que já tinha informado desinteresse na audiência de 

conciliação, assim como a parte requerida, pugnando, portanto, pela 

reconsideração da decisão e designação de perícia médica. 11. A parte 

requerida no Id. 15016257 manifestou o interesse na produção de prova 

documental, depoimento pessoal do autor e prova pericial. 12. Ao Id. 

16481985 o juízo fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção da 

prova pericial em mutirão de perícias DPVAT a serem realizadas no 

CEJUSC. 13. Termo de sessão de conciliação é visto ao Id. 19384967, 

ocasião em que as partes não entraram em acordo. 14. Laudo pericial é 

visto ao Id. 19391538. 15. Em análise aos autos, verifico que as partes 

não se manifestaram a respeito do laudo pericial. É o sucinto relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO. 16. De plano, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, eis que não há necessidade de dilação probatória. DAS 

PRELIMINARES 17. O autor ao Id. 14873929 manifestou-se pela 

reconsideração da decisão de Id. 14768721 em que o Juízo o condenou 

ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa em razão de sua 

ausência na audiência de conciliação, configurando ato atentatório à 

dignidade da justiça. 18. O autor, ao Id. 14261061 o autor manifesta pela 

redesignação da audiência, em razão de sua impossibilidade de 

comparecer no ato pelo motivo de que se encontraria em viagem de visita 

à sua mãe já idosa e enferma, juntado documentação médica e 

comprovante de endereço de sua mãe residente no estado do Tocantins. 

19. Em análise ao feito, é visto que o autor manifestou pelo desinteresse 
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na realização da audiência de conciliação (Id. 12915318), assim como a 

parte requerida em sede de contestação (Id. 13891276) também 

manifestou desinteresse na realização desta, reiterando seu desinteresse 

ao Id. 13891221. 20. Pois bem, dispõe o §4º, inciso I do art. 334 do 

CPC/2015 que a audiência de conciliação não se realizará caso ambas as 

partes manifestarem expressamente seu desinteresse na composição 

consensual. Conforme visto nos parágrafos antecedentes, tanto a parte 

autora quanto requerida manifestaram expresso desinteresse na 

conciliação, desta forma, vejo que a decisão que aplicou a pena de multa 

ao autor em razão de sua ausência foi equivocada, visto que o juízo não 

observou o teor das manifestações das partes, além do mais, entendo que 

a justificativa antecipada do autor quanto à impossibilidade de 

comparecimento, dada à delicadeza da situação apresentada, merece 

guarida. 21. Pelo exposto, DEFIRO o pedido da parte autora e reconsidero 

a decisão de ID. 14768721, deixando de aplicar a multa de 2% sobre o 

valor da causa prevista no Art. 334, § 8º do CPC/2015. 22. Não havendo 

demais preliminares ou questões pendentes de análise, DECLARO 

SANEADO o feito e passo a fundamentação e ao mérito. 23. No caso em 

tela, verifico que a questão central refere-se ao pagamento integral de 

seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de 

acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a 

autora lesão corporal incapacitante. 24. O pleito exordial apoia-se na Lei 

nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(DPVAT) que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de 

acidentes de trânsito ocasionados por veículos que circulam em via 

terrestre, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo 

sinistrado. 25. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A 

partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos 

automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma 

hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 

1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. 26. Assim, 

para o recebimento da indenização pretendida pela parte autora é 

necessário que a vítima de acidente de trânsito esteja acometida de 

invalidez permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, 

inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à 

indenização securitária pleiteada. 27. Como sobredito, o seguro obrigatório 

de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na 

Lei n. 6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do 

seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas 

de assistência médica. 28. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida 

norma prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 

3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente”. 29. No caso em apreço, a partir da análise da 

documentação trazida juntamente com a petição inicial, aliada a avaliação 

médica, concluo que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. 30. A avaliação médica 

realizada foi categórica em afirmar que a lesão da parte autora foi 

proveniente de acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região 

acometida é: “membro inferior esquerdo”, o que condiz com os 

documentos médicos apresentados pela autora junto à exordial. 31. Deste 

modo, não há que se falar em ausência de nexo causal, restando 

corroborado pelas provas acostadas nos autos. 32. Além dos 

documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora sofreu lesão parcial 

incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 50% (média) no membro inferior esquerdo. 33. Veja-se que 

todas essas considerações feitas na avaliação médica vão ao encontro 

dos demais documentos constantes dos autos, aduzindo que o aludido 

exame é realizado por profissional capacitado na área médica, não 

havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tenho que o laudo médico é prova forte aliado 

às demais para demonstrar que a requerente está acometida por invalidez 

parcial e incompleta, porém, permanente. 34. Deste modo, apesar de não 

estar ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbro que ela 

é essencial e demonstra de maneira clara, o grau e a lesão da parte 

autora, ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. 35. Pois bem, em se 

tratando de indenização referente ao seguro DPVAT a quantificação do 

valor a ser recebido submete-se à situação adequada a cada caso 

conforme tabela contida na própria legislação. 36. A referida tabela expõe 

os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado 

a serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. 37. Partindo dessas 

premissas, como no caso da parte autora houve a perda parcial 

incompleta, com repercussão de 50% (média) no membro inferior 

esquerdo, o valor indenizatório in casu deve obedecer ao seguinte 

cálculo: > MEMBRO INFERIOR ESQUERDO: 13.500,00 x 70 % = 9.450,00 x 

50% = 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 38. Desta 

feita, em consonância com a Lei n. 6.194/1974, vislumbro que o autor faz 

jus ao recebimento do valor acima obtido. DISPOSITIVO 39. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da 

inicial CONDENANDO a requerida ao pagamento de indenização referente 

ao seguro DPVAT em favor da autora no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais) sobre o qual deverá incidir juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n.º 

6.194/1974. 40. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 41. Visto que houve 

sucumbência recíproca CONDENO ambas as partes ao pagamento 

proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), dos quais caberá a parte autora ao 

pagamento de 50% (cinquenta por cento), todavia, suspensa exigibilidade, 

nos termos do art. 98, do CPC/2015 e, o restante, isto é, 50% (cinquenta 

por cento), caberá a requerida, nos termos do art. 86, do CPC/2015. 42. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 43. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 44. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Nos termos 

do art. 203, §4° do Código de Processo Civil. Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

visando o cumprimento do Mandado de intimação pessoal da parte autora 

a ser oportunamente expedido, uma vez que, o endereço indicado na 

inicial não é atendido pelo novo CPE da cidade de Cáceres. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres, 18 de 

fevereiro de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: 
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TELEFONE: (65) 32111300

Intimação 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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 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 . 

1002045-32.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 98.569,67 ESPÉCIE: 

[Compra e Venda]->EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) POLO ATIVO: Nome: 

M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

Endereço: AVENIDA ALBERTO PULICANO, 3742, DISTRITO INDUSTRIAL 

ANTÔNIO DELLA - TORRE, FRANCA - SP - CEP: 14406-100 Nome: CS 

PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA Endereço: Av. João 

Cotta Sobrinho, 427, Sala 01, Centro, PIRAPORA - MG - CEP: 39270-000 

Nome: CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA Endereço: AVENIDA 

ALBERTO PULICANO, 3700, DISTRITO INDUSTRIAL ANTÔNIO DELLA - 

TORRE, FRANCA - SP - CEP: 14406-100 Nome: COUROQUIMICA COUROS 

E ACABAMENTOS LTDA Endereço: AVENIDA ALBERTO PULICANO, 3730, 

DISTRITO INDUSTRIAL ANTÔNIO DELLA - TORRE, FRANCA - SP - CEP: 

14406-100 POLO PASSIVO: Nome: BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - 

ME Endereço: Rua das Graúnas, 564, próximo a Cohab Velha, Vila 

Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Senhor(a): COUROQUIMICA 

COUROS E ACABAMENTOS LTDA e outros (3) 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 para a colheita do depoimento pessoal, 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, 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: 

Instrução Sala: INSTRUÇÃO - 3ª VARA CÍVEL CÁCERES Data: 19/05/2020 

Hora: 14:00 Tipo: Instrução Sala: INSTRUÇÃO - 3ª VARA CÍVEL CÁCERES 

DECISÃO: 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 

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, 

presumindose 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. 

Cáceres-MT, 18 de fevereiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO JUNTADA DE DOCUMENTO Certifico que procedi à 

juntada do documento anexo. Cáceres/MT, 18 de fevereiro de 2020. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011183-11.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO ROCHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA Certifico que 

reenviei a correspondência (id.Num. 19193929) ao setor competente para 

postagem, via correios, conforme código de postagem “BO244916312BR”. 

Cáceres/MT, 18 de fevereiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1001298-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RANNYELLE GONZAGA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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 para 

efetuar a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

propulsar o feito requerendo o que entender de direito. Cáceres/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000390-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA APARECIDA SARTIN DUTRA PARREIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Ofício n.º 41/2020 Dados do processo: Processo: 

1000390-93.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 16.952,02; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[Juros de Mora - Legais / 

Contratuais]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL Parte Ré: EXECUTADO: 

FABIOLA APARECIDA SARTIN DUTRA PARREIRA ALMEIDA Assunto: 

CARTA PRECATÓRIA "5051689.21" VOSSO Prezado(a) Senhor(a): Por 

determinação do MMº Juiz de Direito, RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI 

SOBRINHO, solicito a Vossa Senhoria a devolução da carta precatória nº 

5051689.21, devidamente cumprida. Cáceres-MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Atenciosamente, JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário 

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A) VARA CÍVEL 

COMARCA DE CATALÃO /GO. SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000500-53.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINICI DE SOUZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000500-53.2020.8.11.0006. AUTOR: 

DOMINICI DE SOUZA PEREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc... 

Sem prejuízo de posterior análise das condições da ação e pressupostos 

processuais, e ainda considerando os termos da Portaria nº 

01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a realização de audiências 

concentradas, recebo a inicial e determino o seu processamento sob o 

pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta 

estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 

165/CPC) para realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, 

anotando no mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou 

Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na tentativa de 

autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da 

petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

CPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT, 18 de Fevereiro 

de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000504-90.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000504-90.2020.8.11.0006. AUTOR: 

EDSON FERREIRA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc... Sem 

prejuízo de posterior análise das condições da ação e pressupostos 

processuais, e ainda considerando os termos da Portaria nº 

01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a realização de audiências 

concentradas, recebo a inicial e determino o seu processamento sob o 

pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta 

estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 

165/CPC) para realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, 

anotando no mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou 

Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na tentativa de 

autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da 

petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

CPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT, 18 de Fevereiro 

de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000505-75.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLAN BRUNEL DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000505-75.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: DARLAN BRUNEL DE CARVALHO 

Vistos etc. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, determino 

que o autor promova a emenda da petição inicial a fim de que conste 

documento essencial à propositura da ação. Ocorre que não há nos autos 

a prova de constituição em mora do devedor conforme exige o art. 2°, §2° 

do Dec. 911/69. Com efeito necessário se faz que o autor junte aos autos 

a comprovação de entrega de notificação no endereço do devedor ou ao 

menos que demonstre o protesto do título objeto desta ação mediante a 

juntada do instrumento de protesto. Para tanto, anoto o prazo de 15 

(quinze) dias. No mesmo prazo, promova o recolhimento das custas 

iniciais. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 18 de 

Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000389-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIENE APARECIDA DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 73 de 491



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1000389-11.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 13.542,33 

ESPÉCIE: [Capitalização / Anatocismo]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA 

AZUL Endereço: PRAÇA BARAO DO RIO BRANCO, 131, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: KATIENE 

APARECIDA DA SILVA COSTA Endereço: rua comandante balduino, 1319, 

centro, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Senhor(a): ASSOCIACAO 

BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL Certifico para os legais efeitos que o 

prazo deferido no ID. 13383433, razão pela qual intimo a parte autora para 

manifestar e requerer oque entender de direito. Cáceres-MT, 18 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003679-29.2019.8.11.0006

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:

JAMES FRANK MENDES CABRAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLAN LINO DE DEUS OAB - MT23868/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

PROCESSO n. 1003679-29.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 199.843,24 

ESPÉCIE: [Acessão]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Inexistente, BLO 

C,LT32,QD1, setor bancário sul, edificio sede III, Inexistente, BRASÍLIA - DF 

- CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: JAMES FRANK MENDES 

CABRAL Endereço: Rua Seis de Outubro, 707, CENTRO, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

na pessoa de seu advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste a respeito da Certidão Negativa do Ofícial de Justiça e requerer 

o que entender de direito. Cáceres - MT, 18 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000426-96.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA LETICIA MELO ARTICO (AUTOR(A))

BIANCA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

IZABELA CARVALHO SANTOS (AUTOR(A))

FLAVIA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY (AUTOR(A))

ANA CLAUDIA BRANDAO FALQUETO (AUTOR)

FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI (AUTOR(A))

ALINE RODRIGUES DE LOURDES (AUTOR(A))

VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA E SOUZA (AUTOR(A))

ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI (AUTOR)

THAIS HELENA DA SILVA (AUTOR(A))

PAULA ALMEIDA DE ARAUJO (AUTOR(A))

PATRICK GABRIEL DE CAMPOS RODRIGUES (AUTOR(A))

NATHALIA GOMES DE MORAIS (AUTOR(A))

MIRELLE THAYS ESPIRITO SANTO ARRUDA (AUTOR(A))

MARIANA BORGES DE CARVALHO (AUTOR(A))

LUCAS JORGE BORGES (AUTOR(A))

LORRAYNE LUIZ SILVA (AUTOR(A))

LETICIA VALADARES DOS REIS (AUTOR(A))

JESSICA DANDARA GOMIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000426-96.2020.8.11.0006. AUTOR: 

ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI, ANA CLAUDIA BRANDAO 

FALQUETO, BIANCA DOS SANTOS PEREIRA AUTOR(A): ALINE 

RODRIGUES DE LOURDES, ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY, 

EDUARDA LETICIA MELO ARTICO, FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA 

ANTONIASSI, FLAVIA MARIA DE ALMEIDA, IZABELA CARVALHO 

SANTOS, JESSICA DANDARA GOMIDES, LETICIA VALADARES DOS REIS, 

LORRAYNE LUIZ SILVA, LUCAS JORGE BORGES, MARIANA BORGES DE 

CARVALHO, MIRELLE THAYS ESPIRITO SANTO ARRUDA, NATHALIA 

GOMES DE MORAIS, PATRICK GABRIEL DE CAMPOS RODRIGUES, PAULA 

ALMEIDA DE ARAUJO, THAIS HELENA DA SILVA, VITORIA KAROLINE 

NARCISO DA SILVA E SOUZA REU: CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS 

LTDA - ME Vistos etc. Na manifestação contida no id. 29370652 a parte ré 

compareceu constituindo Advogado, bem como expressando irresignação 

pela designação da audiência neste feito sem observância do prazo 

estabelecido no art. 334 do Código de Processo Civil, além de também 

justificar a impossibilidade do comparecimento do sócio representante da 

empresa. Pois bem. Quanto a designação sem observância do prazo 

descrito no art. 334 do CPC, devo ressaltar que o caso apresenta a 

peculiaridade do tempo exíguo para apreciação sem a perda substancial 

de seu objeto, uma vez que as tutelas vindicadas demandam eventual 

cumprimento [caso deferido] ainda no mês de Fevereiro. Ademais, 

ressalta-se que a audiência designada não tem por escopo exclusivo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, mas também a produção de 

provas para o juízo de cognição sumária (justificação prévia). Portanto, 

tais argumentos não deverão servir para o cancelamento da audiência 

agendada para o dia 18.02.2020. Por outro lado, vê-se que a parte 

requerida apresentou documentos no sentido de demonstrar a 

impossibilidade de comparecimento do sócio administrador no ato 

designado para a data de amanhã. Embora os documentos sejam de 

produção unilateral, a fim de que não se argumente prejuízo, visando ainda 

o comparecimento de todos os envolvidos a fim de proporcionar a franca 

possibilidade de autocomposição, bem como que seja efetivamente 

proveitosa a audiência de justificação [mediante o comparecimento de 

todos os envolvidos], hei por bem redesignar o ato para o dia 19.02.2020 

às 16:00 horas. Em tempo, saliento que o ato não será novamente 

redesignado, pois, o requerido não apresentou qualquer impedimento de 

comparecimento nas datas posteriores ao dia 18.02.2020 na sede deste 

Juízo. Ademais, a considerar que a transação pode ser levada a efeito 

pelos procuradores já constituídos pela parte requerida, bem como que a 

audiência de justificação se destina a justificação prévia do alegado na 

inicial sendo garantido à parte requerida apenas a formulação de 

perguntas que deverão ser feitas pelo Procurador da parte ré, não haverá 

que se argumentar o impedimento do comparecimento pessoal do sócio 

administrador da empresa ré como meio de se buscar uma nova mudança 
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de data. Fica assim deliberado. As partes deverão ser intimadas por meio 

de seus Advogados, via DJE, comunicação eletrônica (inclusive e-mail) e 

contato telefônico (certificando-se o ocorrido), a fim de que não se 

argumente a ausência de intimação. Cáceres/MT., 18 de Fevereiro de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000426-96.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA LETICIA MELO ARTICO (AUTOR(A))

BIANCA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

IZABELA CARVALHO SANTOS (AUTOR(A))

FLAVIA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY (AUTOR(A))

ANA CLAUDIA BRANDAO FALQUETO (AUTOR)

FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI (AUTOR(A))

ALINE RODRIGUES DE LOURDES (AUTOR(A))

VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA E SOUZA (AUTOR(A))

ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI (AUTOR)

THAIS HELENA DA SILVA (AUTOR(A))

PAULA ALMEIDA DE ARAUJO (AUTOR(A))

PATRICK GABRIEL DE CAMPOS RODRIGUES (AUTOR(A))

NATHALIA GOMES DE MORAIS (AUTOR(A))

MIRELLE THAYS ESPIRITO SANTO ARRUDA (AUTOR(A))

MARIANA BORGES DE CARVALHO (AUTOR(A))

LUCAS JORGE BORGES (AUTOR(A))

LORRAYNE LUIZ SILVA (AUTOR(A))

LETICIA VALADARES DOS REIS (AUTOR(A))

JESSICA DANDARA GOMIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000426-96.2020.8.11.0006. AUTOR: 

ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI, ANA CLAUDIA BRANDAO 

FALQUETO, BIANCA DOS SANTOS PEREIRA AUTOR(A): ALINE 

RODRIGUES DE LOURDES, ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY, 

EDUARDA LETICIA MELO ARTICO, FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA 

ANTONIASSI, FLAVIA MARIA DE ALMEIDA, IZABELA CARVALHO 

SANTOS, JESSICA DANDARA GOMIDES, LETICIA VALADARES DOS REIS, 

LORRAYNE LUIZ SILVA, LUCAS JORGE BORGES, MARIANA BORGES DE 

CARVALHO, MIRELLE THAYS ESPIRITO SANTO ARRUDA, NATHALIA 

GOMES DE MORAIS, PATRICK GABRIEL DE CAMPOS RODRIGUES, PAULA 

ALMEIDA DE ARAUJO, THAIS HELENA DA SILVA, VITORIA KAROLINE 

NARCISO DA SILVA E SOUZA REU: CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS 

LTDA - ME Vistos etc. Na manifestação contida no id. 29370652 a parte ré 

compareceu constituindo Advogado, bem como expressando irresignação 

pela designação da audiência neste feito sem observância do prazo 

estabelecido no art. 334 do Código de Processo Civil, além de também 

justificar a impossibilidade do comparecimento do sócio representante da 

empresa. Pois bem. Quanto a designação sem observância do prazo 

descrito no art. 334 do CPC, devo ressaltar que o caso apresenta a 

peculiaridade do tempo exíguo para apreciação sem a perda substancial 

de seu objeto, uma vez que as tutelas vindicadas demandam eventual 

cumprimento [caso deferido] ainda no mês de Fevereiro. Ademais, 

ressalta-se que a audiência designada não tem por escopo exclusivo a 

tentativa de autocomposição entre as partes, mas também a produção de 

provas para o juízo de cognição sumária (justificação prévia). Portanto, 

tais argumentos não deverão servir para o cancelamento da audiência 

agendada para o dia 18.02.2020. Por outro lado, vê-se que a parte 

requerida apresentou documentos no sentido de demonstrar a 

impossibilidade de comparecimento do sócio administrador no ato 

designado para a data de amanhã. Embora os documentos sejam de 

produção unilateral, a fim de que não se argumente prejuízo, visando ainda 

o comparecimento de todos os envolvidos a fim de proporcionar a franca 

possibilidade de autocomposição, bem como que seja efetivamente 

proveitosa a audiência de justificação [mediante o comparecimento de 

todos os envolvidos], hei por bem redesignar o ato para o dia 20.02.2020 

às 16:00 horas. Em tempo, saliento que o ato não será novamente 

redesignado, pois, o requerido não apresentou qualquer impedimento de 

comparecimento nas datas posteriores ao dia 18.02.2020 na sede deste 

Juízo. Ademais, a considerar que a transação pode ser levada a efeito 

pelos procuradores já constituídos pela parte requerida, bem como que a 

audiência de justificação se destina a justificação prévia do alegado na 

inicial sendo garantido à parte requerida apenas a formulação de 

perguntas que deverão ser feitas pelo Procurador da parte ré, não haverá 

que se argumentar o impedimento do comparecimento pessoal do sócio 

administrador da empresa ré como meio de se buscar uma nova mudança 

de data. Fica assim deliberado. As partes deverão ser intimadas por meio 

de seus Advogados, via DJE, comunicação eletrônica (inclusive e-mail) e 

contato telefônico (certificando-se o ocorrido), a fim de que não se 

argumente a ausência de intimação. Cáceres/MT., 18 de Fevereiro de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005203-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICO - NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA CARVALHO DIAS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

PROCESSO n. 1005203-61.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.790,55 

ESPÉCIE: [Duplicata]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: RICO - 

NUTRICAO ANIMAL LTDA Endereço: RUA J, 164, DISTRITO INDUSTRIAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78098-360 POLO PASSIVO: Nome: LUCIANA 

CARVALHO DIAS Endereço: Rua Pedro Alexandrino de Lacerda, s/n, 

centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR O POLO 

ATIVO, na pessoa de seu advogado, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste a respeito da Certidão Negativa do Oficial de Justiça e 

requerer o que entender de direito. Cáceres - MT, 18 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003692-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LAURENTINO SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1003692-96.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: MANOEL LAURENTINO SILVA Vistos, etc. Tratam-se de 

Aclaratórios opostos por MANOEL LAURENTINO SILVA, nos quais se 

insurge contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 

Impugnação aos embargos de declaração no id. 24004533. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Em 

primeiro, recebo os Embargos de Declaração já que tempestivos. A razão 

da rejeição da exceção de pré-executividade foi suficientemente 

explicitada no decisum embargado, não sobrevindo nenhum elemento que 

pudesse dar azo à reconsideração. Ora, os embargos de declaração, de 

que trata o art. 1.022 do CPC, possuem por finalidade exclusiva provocar 

o saneamento de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade 

eventualmente existentes na decisão objurgada, não se prestando à mera 

rediscussão de matéria já apreciada que deve ser feita pela via de Agravo 

de Instrumento. Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO: a) 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 

do CPC; b) Restituam-se os prazos; c) Intime-se o exequente para que, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos cálculo atualizado da dívida, 

bem como indique bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão e posterior arquivamento; d) Após, conclusos; e) Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001939-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANY DA SILVA ALVES (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 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: 1002640-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMETA PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCIS MARIS CRUZ (EXECUTADO)

MARIA QUEIROZ DE MENEZES CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1002640-02.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA - ME, FRANCIS MARIS CRUZ, MARIA QUEIROZ DE 

MENEZES CRUZ, COMETA PARTICIPACOES LTDA Vistos, etc. Tratam-se 

de Aclaratórios interpostos pelo executado, nos quais se insurge contra a 

sentença de id. 25395533. Certificou-se a tempestividade recursal no id. 

29021818. Manifestação do embargado no id. 25928532. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Em primeiro, 

recebo os Embargos de Declaração já que tempestivos. A razão do 

julgamento foi suficientemente explicitada no decisum embargado, não 

sobrevindo nenhum elemento que pudesse dar azo à reconsideração. 

Ora, os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, 

possuem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, 

contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na 

decisão objurgada, não se prestando à mera rediscussão de matéria já 

apreciada que deve ser feita pela via de Apelação. Assim, no mérito, os 

Embargos Declaratórios não procedem. PELO EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido: a) CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO, ante a ausência dos 

requisitos previstos pelo artigo 1.022 do CPC; b) Restituam-se os prazos; 

c) Intimem-se as partes; d) Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005290-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA SILVA SANTANA (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) a) JULGAR EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com base no art. 26 da lei 6830/80; b) 

b) Sem custas e sem honorários; c) c) Preclusa a via recursal, arquive-se 

o feito com as baixas devidas; d) d) Às providências. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006736-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DO AMARAL (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: 1000702-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. R. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que os executados TALITA DE SOUZA REIS e 

ITALO DE SOUZA REIS são menores de idade, conforme certidão do 

Oficial de Justiça de ID 26283155. Nos termos do art. 256, I, da Lei 

Complementar nº 148/2019 (Código Tributário Municipal), quando 

impossível a exigência do cumprimento da obrigação, os pais serão 

solidariamente responsáveis pelo crédito tributário devido por seus filhos 

menores de idade. Entretanto, compulsando a CDA exequenda, verifico 

que não houve qualquer arrolamento dos pais dos executados para 

figurarem como co-responsáveis pelo tributo devido. A inclusão dos pais 

dos executados como co-responsáveis, nesta execução, implicaria na 

modificação do próprio sujeito passivo da demanda, o que é vedado pela 

Súmula 392 do STJ. Assim sendo, a extinção do feito é medida que se 

impõe, pois ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade 

passiva. Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O 
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FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC 

c/c a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça; b) Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo; c) Sem custas e sem 

honorários; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-08.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS (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. 1000503-08.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:TATIANNA 

KRISGER GARDIN DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 18 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: 1000509-15.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SILVA DO AMARAL (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. 1000509-15.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ADILSON SILVA 

DO AMARAL 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 18 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: 1005111-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA CONSTANTINO (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: 27/03/2020 

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: 1005111-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA CONSTANTINO (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: 27/03/2020 

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: 1006882-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLESO ROBERTO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CONSTANTINO ARRUDA ALMEIDA (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: 27/03/2020 

16:00 (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: 1000514-37.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO APARECIDO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000514-37.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CLAUDIO 

APARECIDO SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVANDRO 

MONEZI BENEVIDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 18 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: 1000036-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA JUNIOR & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

SELDEN SILVA JUNIOR OAB - 652.030.381-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000036-97.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SILVA JUNIOR & SILVA LTDA 

- ME REPRESENTANTE: SELDEN SILVA JUNIOR REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Trata-se de pedido de penhora sobre determinada 

importância eventualmente encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras das Requeridas, por meio do sistema on line Bacen-Jud, em 

valor correspondente ao cumprimento da sentença proferida nos autos. 

Assim, diante da realidade processual e a previsão legal inserida no art. 
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854 do Código de Processo Civil, é perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

do Requerido, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à cumprimento da obrigação imposta. Outrossim, com fulcro 

no artigo 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo Exequente, e em 

consequência, e na forma estabelecida pela CNGC e Provimento 

04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base o CNPJ n. 

00.000.000/0184-81, de titularidade do Requerido BANCO DO BRASIL SA, 

no valor de R$ 2.478,54 (Dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e 

cinquenta e quatro centavos). Sendo a busca positiva, intime-se o 

Executado para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 05 dias, nos 

termos do § 3º do art. 854, do Código de Processo Civil. Vindo aos autos 

manifestação do Executado, abra-se para o Exequente, querendo se 

manifestar, em igual prazo. Restando a busca infrutífera, intime-se o Autor 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de novembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005099-69.2019.8.11.0006

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

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COELHO DE SOUZA OAB - 061.812.171-42 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (INTERESSADO)

PRESIDENTE DA ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONCURSOS E 

VESTIBULARES COVEST/UNEMAT, (INTERESSADO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-53.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA PEREIRA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (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 CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000306-53.2020.8.11.0006. REQUERENTE: LIDIA PEREIRA DE SIQUEIRA 

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 n, 14475273, 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 benefício previdenciário da Requerente, referente a reserva de margem 

consignável (RMC), contrato n, 14475273, 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 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 14 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-53.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA PEREIRA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (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 CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000306-53.2020.8.11.0006. REQUERENTE: LIDIA PEREIRA DE SIQUEIRA 

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 n, 14475273, 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 benefício previdenciário da Requerente, referente a reserva de margem 

consignável (RMC), contrato n, 14475273, 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 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 
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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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 14 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-53.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA PEREIRA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (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))

 

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: 16/03/2020 

13:30 (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: 1000306-53.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA PEREIRA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (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))

 

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: 16/03/2020 

13:30 (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: 1001220-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO BRENDO SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(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))

 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001810-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO PIRES BATISTA (EXECUTADO)

 

MANIFESTE A RECLAMANTE EM 10 DIAS REQUERENDO O QUE ENTENDER 

PERTINENTE, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011002-73.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE DE ALMEIDA LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

EXEQUENTE, MANIFESTAR NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS A RESPEITO DA 

DILIGENCIA DE ID:28041366.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001676-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA PRESOTTO OAB - RS77477 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO MARQUES DA SILVA (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))

 

MANIFESTE O EXEQUENTE EM 10 DIAS REQUERENDO O QUE ENTENDER 

PERTINENTE, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELVIS DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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))

 

INTIMAR DO R DESPACHO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELVIS DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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))

 

INTIMAR DO R DESPACHO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001504-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENILTON DE ARRUDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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))

 

INTIMO o Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos documentos hábeis a comprovar sua insuficiência de recursos 

financeiros para arcar com as custas.

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))

 

INTIMO ao Recorrente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos documentos hábeis a comprovar sua insuficiência de recursos 

financeiros para arcar com as custas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-20.2018.8.11.0006

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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005090-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIZABETE ROSA MIRANDA (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))

 

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: 24/03/2020 

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: 1005090-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIZABETE ROSA MIRANDA (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))

 

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: 24/03/2020 

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: 1000384-47.2020.8.11.0006

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

VANESSA RAMOS TAQUES OAB - 050.700.671-25 (REPRESENTANTE)

V. H. T. R. OAB - 075.757.961-26 (REPRESENTANTE)

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (INTERESSADO)

 

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: 24/03/2020 

13:30 (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: 1000384-47.2020.8.11.0006

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

VANESSA RAMOS TAQUES OAB - 050.700.671-25 (REPRESENTANTE)

V. H. T. R. OAB - 075.757.961-26 (REPRESENTANTE)

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (INTERESSADO)

 

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: 24/03/2020 

13:30 (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: 1001452-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO ao Recorrente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos documentos hábeis a comprovar sua insuficiência de recursos 

financeiros para arcar com as custas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-51.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENI PACHURI ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 24/03/2020 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007346-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)
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Finalidade: Intimar a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial consistente em adequar a nomenclatura da ação, os 

pedidos contidos na inicial, assim como especificar a parcela controvertida 

e a parcela incontroversa, discriminando essas parcelas e demonstrando 

o que realmente devido e indevido, assim como demonstrando as 

ilegalidades e quais os encargos que elevariam a dívida de maneira 

contrária a lei. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010827-45.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DO CARMO BARBOSA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BODY SYSTEMS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar o Exequente para manifestar o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DELFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (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 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-36.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA CARDOSO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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: 24/03/2020 

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: 1002806-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ONA PEREIRA CANHET SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-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 CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002806-34.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ONA PEREIRA CANHET 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Verifica-se que o 

recorrente, devidamente intimado para juntar aos autos documentos que 

comprovem sua insuficiência de recursos financeiros, deixou transcorrer 

in albis o prazo fixado. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão do 

benefício da gratuidade da justiça requerida em sede de recurso. Doutra 

ponta, nos termos do Enunciado 115 do FONAJE, concedo ao Recorrente 

o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar nos autos a 

recolhimento do preparo, sob pena de ser julgado deserto o recurso 

interposto. Intime-se. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de janeiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005008-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE CRISTINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (ADVOGADO(A))

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT12384/O (ADVOGADO(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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001522-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SILVA MOTA DAMIAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011408-65.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA FERREIRA MENDES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Finalidade: intimar o embargado, para querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 920, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010897-28.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SANTANA DAS NEVES (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:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Finalidade: intime-se o embargado, para querendo, impugnar os embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 920, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-17.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JASOM ABRAAO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 30/03/2020 

13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-07.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAFAEL BENEDETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PROCOPIO MOREIRA OAB - MT24200/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000516-07.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:DOUGLAS 

RAFAEL BENEDETTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE 

PROCOPIO MOREIRA POLO PASSIVO: EXPRESSO ITAMARATI 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: 31/03/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 18 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: 1000484-02.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL LOURENCO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 30/03/2020 

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: 8010559-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIELLY DE OLIVEIRA FERNANDEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452-O (ADVOGADO(A))

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar o embargado, para querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 920, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010916-44.2009.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO DA ROCHA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar o embargado, para querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 920, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

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:

VIVO 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: 30/03/2020 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011728-81.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUCARIS DA CRUZ PINHEIRO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar o embargado, para querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 920, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-20.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENA DE CAMPOS RIBEIRO EGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 26/03/2020 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-89.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA SILVA RORDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000517-89.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ESTEFANIA 

SILVA RORDAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 18 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: 8010070-85.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NEVES SOARES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

OI S.A (EXECUTADO)

EASYCOB CONSULTORIA- TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA 

COBRANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

ALTINO DE MEDEIROS FLEISCHHAUER OAB - RJ58991 (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Samir Bennett Buainain OAB - MT13373-O (ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar o embargado, para querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 920, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011955-08.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar o embargado, para querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 920, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

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)

 

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 

14:15 (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: 8010704-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DIAS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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))

 

Finalidade: Intimar o embargado, para querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 920, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005181-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA CRIADO OAB - MT0015325A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 30/03/2020 

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: 1005181-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA CRIADO OAB - MT0015325A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 30/03/2020 

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: 1005181-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA CRIADO OAB - MT0015325A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 30/03/2020 

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: 1002907-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELY CRISTINE DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

 

RECLAMANTE APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010403-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE VIEIRA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar o embargado, para querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 920, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001435-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MENDES DE OLIVEIRA (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))

 

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 

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: 1001435-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MENDES DE OLIVEIRA (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))

 

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 

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: 1000448-57.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOSE PEGORINI (AUTOR)

SAMANTHA TEMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA BASTOS ARANHA FERNANDES OAB - GO42977 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SVCM VIAGENS & TURISMO LTDA - ME (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 26/03/2020 

14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-57.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOSE PEGORINI (AUTOR)

SAMANTHA TEMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA BASTOS ARANHA FERNANDES OAB - GO42977 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SVCM VIAGENS & TURISMO LTDA - ME (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 26/03/2020 

14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002912-88.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GUILHERME DE MORAES (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:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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: 30/03/2020 

16:00 (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: 1002912-88.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GUILHERME DE MORAES (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:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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: 30/03/2020 

16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011368-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA QUEIROZ GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

SERASA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar o embargado, para querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 920, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013483-77.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SILVA ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Finalidade: Intimar o embargado, para querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 920, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012181-71.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PERICLES APARECIDO ROCHA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (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))

 

Finalidade: Intimar o embargado, para querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 920, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIRENE MARIA DOS SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE O EXEQUENTE EM 5 DIAS REQUERENDO O QUE ENTENDER 

PERTINENTE, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO, ANTE 

A INÉRCIA DE PAGAMETNO PELA EXECUTADA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010974-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REIKO GISELE HAYASHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar o embargado, para querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 920, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-80.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CLEITON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

RECLAMANTE MANIFESTAR EM 15 DIAS SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004580-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar o embargado, para querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 920, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010292-24.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY VAN DER LAAN AFONSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar o embargado, para querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 920, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006195-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAVIAEL FERNANDO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD 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))

 

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 

16:15 (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: 1006195-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAVIAEL FERNANDO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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 

16:15 (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: 1007936-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE SILVA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010921-66.2009.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar o embargado, para querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 920, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013981-13.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT8350-O (ADVOGADO(A))

Ildo de Assis Macedo OAB - MT3541-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA OAB - MT0009259A (ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar o embargado, para querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 920, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-59.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAFAEL BENEDETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PROCOPIO MOREIRA OAB - MT24200/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000519-59.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:DOUGLAS 

RAFAEL BENEDETTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE 

PROCOPIO MOREIRA POLO PASSIVO: EXPRESSO ITAMARATI 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: 31/03/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 18 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: 1005583-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIMARA LUZ DOS SANTOS (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005583-55.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JUSCIMARA LUZ DOS 

SANTOS 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 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, 22 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura 

de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-65.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL LEMES SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 06/03/2020 

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: 1006744-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO BRANDAO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-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 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001856-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATECILENE REGINA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-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: 31/03/2020 

13:00 (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: 1001856-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATECILENE REGINA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-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: 31/03/2020 

13:00 (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: 1004851-06.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA GONCALVES BOARO 75872099134 (REQUERENTE)

JOSEFA GONCALVES BOARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 30/03/2020 

16:30 (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: 1004851-06.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA GONCALVES BOARO 75872099134 (REQUERENTE)

JOSEFA GONCALVES BOARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 30/03/2020 

16:30 (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: 1004851-06.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA GONCALVES BOARO 75872099134 (REQUERENTE)

JOSEFA GONCALVES BOARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 30/03/2020 

16:30 (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: 1001829-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE LOUBACK (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: 

1001829-37.2019.8.11.0006. REQUERENTE: TATIANE LOUBACK 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que não houve a 

interposição de recurso inominado, determino a Sra. Gestora que 

providencie com a certidão de transito em julgado da R. Sentença. Após, 

proceda com a inversão dos polos e intime-se o Exequente para 

manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento dos autos. Às providências. Cumpra-se. 

CÁCERES, 28 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE LOUBACK (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 CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001829-37.2019.8.11.0006. REQUERENTE: TATIANE LOUBACK 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que não houve a 

interposição de recurso inominado, determino a Sra. Gestora que 

providencie com a certidão de transito em julgado da R. Sentença. Após, 

proceda com a inversão dos polos e intime-se o Exequente para 

manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento dos autos. Às providências. Cumpra-se. 

CÁCERES, 28 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002325-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PIERRE DE ARAUJO RAGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002935-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS BELISARIO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

 

RECLAMANTE APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-70.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA FREITAS GARCIA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000376-70.2020.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIETA FREITAS GARCIA 

AMORIM REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS com 

efeito modificativo apresentado pela Requerente Sra. Antonieta Freitas 

Garcia, no qual alega ter sido a sentença de ID n. 29093653 eivada de 

omissão e contradição em relação a caracterização ilegitimidade ativa. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Pois bem, consta dos autos “Declaração de Locação” 

fornecida pelo Sr. Danilo Costa Pereira, o qual se apresenta como locador 

(ID n. 28936327) do imóvel onde está a Unidade Consumidora objeto da 

ação, bem como um contrato de locação (ID n. 28936332) tendo como 

partes a Requerente e o Sr. Danilo, datado do ano de 2016. E ainda, 

fez-se acompanhar da inicial um instrumento de rescisão de contrato em 

nome do Sr. Danilo Costa Pereira e o antigo locatário do imóvel, Sr. 

Guilherme Carvalho Ramos Oliveira e Silva, datado de fevereiro de 2015. 

Não há nos autos comprovação efetiva de que o Sr. Danilo seja o 

proprietário do imóvel, e ainda, a unidade consumidora a qual o débito 

objeto da ação está vinculada, é registrada em nome de uma terceira 

pessoa, antigo locatário do imóvel, que sequer tem conhecimento da ação. 

Entretanto, diante da urgência que se apresenta a situação, levando-se 

em consideração o alvará juntado no ID n. 28936331, que está em nome 

da Requerente e constando o endereço da UC em questão, bem como que 

a Autora está em posse das contas e respectivos comprovante de 

pagamento dos últimos meses, em princípio, é possível identificar esta 

como destinatária final do serviço prestado pela Requerida. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES PROVIMENTO, aplicando 

o efeito modificativo, razão pela qual revoga-se integralmente a sentença 

de ID n. 29093653. Assim, passo a análise de recebimento da inicial e do 

pedido de concessão de tutela. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Consiste o pedido de concessão de tutela de 

urgência em determinar que a Requerida proceda com imediata religação 

da Unidade Consumidora UC n.º 6/425895-0 onde funciona o pequeno 

comercio da Reclamante, Loja “Artesanatos Tuiuiu”, localizada no 

endereço Praça Barão do Rio Branco, n.º 271, Centro, Município de 

Cáceres/MT. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos 

para o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de 

deferimento da liminar. Dos autos, há elementos indicadores da 

probabilidade do direito reclamado pela Requerente, considerando que ao 

tudo indica a Requerida deixou de observar regra estabelecida pela 

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), posto que a vistoria que 

identificou a possível irregularidade foi realizada de forma unilateral, bem 

como que, supostamente, segundo alega a Requerente, as faturas 

anteriores nas quais a Requerida se baseou para gerar a fatura de 

recuperação não foi dentro da realidade de consumo da Requerente. O 

perigo da demora resta evidenciado, considerando que se trata de local 

comercial no qual o fornecimento de energia elétrica suspensa, deixando a 

Requerente em prejuízo. 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: RECEBER A PEÇA INICIAL eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; DEFERIR A TUTELA 

ANTECIPADA para determinar à Requerida, ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que efetue o reestabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica na Unidade consumidora n. 6/425895-0, 

cujo registro está em nome da empresa D. Leite Silva Eirele-ME, até 

decisão ulterior. A cumprimento da medida acima determinada devem ser 

cumprida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação da 

presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a contar 

de eventual suspensão do fornecimento ou qualquer ato de cobrança das 

faturas suspensas. Indefiro o pedido de retirada do nome da Requerente 

dos Cadastros de proteção ao crédito, em razão d ausência de 

comprovação da negativação. 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. Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 18 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Comarca de Diamantino
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1ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RELAÇÃO DE 

CREDORES Prazo: 15 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ 

DE DIREITO ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA – 1ª VARA CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  D I A M A N T I N O / M T  P R O C E S S O  n . 

1001672-67.2019.8.11.0005 (PJE) Valor da causa: R$ 2.390.328,61 

ESPÉCIE: [Classificação de créditos]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

TEODORO CEREAIS LTDA - ME Endereço: Rodovia BR 364, Km 201, Gleba 

Caju, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 Nome: VALDINEI TEODORO DA 

SILVA Endereço: Rodovia BR 364, Km 201, Sala B, Gleba Caju, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400- 000 POLO PASSIVO: Nome: Credores 

Endereço: desconhecido Resumo da Inicial: TEODORO CEREAIS LTDA–ME 

e VALDINEI TEODORO DA SILVA–EPP, qualificados na inicial, ingressaram 

com pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, alegando que no ano de 1998 

iniciou as atividades de lavoura, bem como investiu em maquinários, fez 

correção de solos, desempenhou plantio de cultivo de arroz, soja e milho, 

neste município de Diamantino, nos quais as atividades agrícolas eram 

praticadas em área de aproximadamente 800 hectares. Alega, ainda, que 

desde os anos 2000, período este conhecido como a "Crise do 

Agronegócio de 2000" surgiram diversos fatores negativos e inesperados 

no setor do agronegócio em todo o Estado de Mato Grosso, tais como: 

problemas climáticos, queda da produção, aumento do valor do transporte, 

alta inesperada do dólar, elevação dos juros dos contratos de empréstimo, 

instabilidade do mercado do agro, dentre outros. Sob esses fundamentos, 

requereu, em suma, o processamento do seu pedido, bem como 

concessão de tutela de urgência, para suspensão de leilão de todo o 

imóvel em que se localiza o armazém, designado para o dia 09.10.2019, 

nos autos de código 37758, e ainda seja feita a restituição do seu veículo, 

que alega ser utilizado para trabalho, nos autos do processo n. 

2067-33.2006.811.0005, em trâmite na Comarca de Diamantino-MT, nesta 

mesma Vara a qual foi ajuizada esta Recuperação Judicial. Juntaram 

documentos necessários. Despacho/Decisão: Após minuciosa leitura dos 

autos, verifico que, além da comprovada atividade superior há dois (02) 

anos, o pedido também contempla a exigência do art. 51 da LRE, uma vez 

que as razões da crise, além de evidenciadas pelo relatório de ações, 

encontra-se presente, também, no fluxo de caixa projetado, pelo qual é 

possível observar que, se mantido o quadro de endividamento, o mero 

arrolamento da dívida, sem a solução definitiva que a recuperação judicial 

busca, culminará na perda de ativos patrimoniais importantes que, por sua 

vez, levarão à definitiva e certa derrocada financeira. Além deste 

elemento, a inicial também está instruída pelos documentos contábeis 

exigidos no inciso II, alíneas "a, b, c, d", como, também, pela lista de 

credores, relação de bens, regularidade na Junta Comercial, extratos de 

bens, de contas e certidões de protestos, disciplinados, respectivamente, 

pelos incisos III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, todos do art. 51 da Lei 11.101/05.

(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido inicial e CONCEDO aos Requerentes 

o processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 52 da Lei 

11.101/2005. Relação de credores (Nome do credor e valor): Classe 

Trabalhista: Ernani de Souza R$ 8.300,00; Joaquim Vieira Lima R$ 

6.564,00; Raimundo Pereira dos Santos R$ 11.330,00. Classe 

Quirografária: Banco Bradesco S/A R$ 115.591,10; Banco do Brasil S/A 

1.663.176,80; C-Vale Cooperativa R$ 5.892,75; Centro Norte Insumos R$ 

256.779,62; Energisa Mato Grosso R$ 3.517,00; Fertilizantes Heringer Ltda 

R$ 41.375,88; Laércio Faeda R$ 7.000,00; Mario Jose Pinho Ltda R$ 

63.520,00; Posto Diamantino R$ 20.000,00; Rodrigo Mischiatti R$ 

93.275,47; Sontag Comércio e Representações Ltda R$ 60.000,00; W.A. 

de Assis Couto R$ 41.000,00. Débitos Fiscais: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso R$ 105.924,12; Município de Diamantino R$ 

8.760,88; Fazenda Nacional: R$ 6.223,04; Inmetro R$ 2.662,72. 

ADVERTÊNCIAS: FICAM INTIMADOS OS CREDORES E TERCEIROS DOS 

PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05 (15 DIAS), 

PARA APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÕES DE CRÉDITO E DIVERGÊNCIAS 

A SEREM ENTREGUES AO ADMINISTRADOR JUDICIAL, E AINDA PARA 

QUE, QUERENDO, APRESENTEM OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

A SER APRESENTADO NOS TERMOS DO ART. 55 DESTA LEI. Ficam ainda 

intimados os credores e terceiros de que foi nomeado Administrador 

Judicial, MPB Administração Judicial, pessoa jurídica de direito privado, 

com sede na Rua Mistral nº 09, Bairro Despraiado, CEP 78048-222, 

Cuiabá/MT, tel 65 33654103 e 99971-2363, representada por Judson 

G o m e s  d a  S i l v a  B a s t o s ,  O A B / M T  8 8 5 7 ,  e - m a i l : 

judson@mpbadmjudicial.com.br, onde os documentos dos recuperandos 

podem ser consultados. 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, Solange Aparecida de Oliveira Manrique, digitei. Diamantino, 21 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) DÉBORA CRISTINA CAMPOS 

OLIVEIRA 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000533-51.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de Recolhimento 

deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br em (Serviços > Emitir 

Guia > Diligência Oficial de Justiça > Diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ. Lembrando que a guia e o comprovante de pagamento 

deverão ser juntados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000477-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000477-18.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: FABIANA KROHLING DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para dar prosseguimento 

no feito, no prazo legal. Às providências. Diamantino, 11 de fevereiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001125-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA COSTA BARROS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (EMBARGADO)

 

Intimo o patrono do autor, para qurerendo manifestar acerca do Parecer 

Miniterial

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000691-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON QUEROBINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000691-09.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: ROBSON QUEROBINO DA SILVA Vistos etc. Intime-se a 

parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito (art. 798, 

inciso I, alínea ‘b’, NCPC). Aportando os cálculos, venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 15 de setembro de 2017. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000163-67.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PADILHA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000163-67.2020.8.11.0005. AUTOR: 

BENEDITO PADILHA DE ARRUDA REU: HENRIQUE DA SILVA Vistos etc. 

Faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos declaração de imposto de renda, com intuito de 

comprovar impossibilidade de pagamento de custas. Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 17 

de fevereiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001673-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO ALVES SAMPAIO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para que realize a complementação da diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, no valor de R$900,00, 

conforme certidão de id 27556574. A Guia de Recolhimento da 

complementação deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em Serviços > Guias > Emitir Guia> Diligência Oficial de Justiça > 

Complementação de Diligência).

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

Processo Número: 1001178-08.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SAMELLA KARINY PIRES CALIXTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo a patrona do Autor para qurendo impugnar a contestação 

apresentada

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001255-17.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REU)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo impugnar a Contestação 

apresentada

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002200-04.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

V. T. T. (EXEQUENTE)

L. T. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. T. D. O. (EXECUTADO)

 

Intimação da Parte Autora na pessoa de seu Advogada para que no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerer o que entender por direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002283-20.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON MORAES SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça de 

PENHORA/AVALIAÇÃO. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no 

site do TJMT, www.tjmt.jus.br em (Serviços > Emitir Guia > Diligência 

Oficial de Justiça > Diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ. 

Lembrando que a guia e o comprovante de pagamento deverão ser 

juntados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002398-41.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN HOFFMEISTER OAB - MT25449/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. M. F. (EXECUTADO)

 

Intimo a patrona do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

Diligência Negativa de Citação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000519-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000519-67.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: BUNGE 

ALIMENTOS S/A Vistos etc. Intime-se a parte executada para se 

manifestar acerca da petição de id. 24222265. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 18 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002079-73.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DA COSTA CRUZ (EXECUTADO)

 

Intimo os patronos do Autor para querendo manifestarem acerca da 

Certidão negativa de pagamento da dívida

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-97.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHAIANE GASS ROTILLI (AUTOR)

ANTONIO FERNANDO DE ANDRADE ROTILLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000258-97.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:CHAIANE GASS 

ROTILLI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAMUEL ERNY 

CHRISTOFOLLI PARISENTI POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 10:00 , 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: 1000259-82.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA EVANGELISTA QUADRO (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. 1000259-82.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:CLAUDIANA 

EVANGELISTA QUADRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 08:15 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 18 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: 1000266-74.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANS MAX DE CARVALHO MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000266-74.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:FRANS MAX DE 

CARVALHO MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO 

FERNANDES DE ASSIS POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 10:15 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 18 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: 1000267-59.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR DE ALMEIDA GAMA (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. 1000267-59.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:JUNIOR CEZAR 

DE ALMEIDA GAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 18 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: 1000258-97.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHAIANE GASS ROTILLI (AUTOR)

ANTONIO FERNANDO DE ANDRADE ROTILLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 01/04/2020 às 10hs00min, 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: 1000267-59.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR DE ALMEIDA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 15/04/2020 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-82.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA EVANGELISTA QUADRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 15/04/2020 às 08hs15min, 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: 1000266-74.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANS MAX DE CARVALHO MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 01/04/2020 às 10hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010262-16.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICE MUFARDINI GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010262-16.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: VALDICE MUFARDINI GOMES 

EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Trata-se de processo 

em fase de cumprimento de sentença que inclusive foi julgado extinto em 

razão do pagamento da dívida, após penhora de valores na conta da 

executada. A parte executada, entretanto, comparece aos autos 

requerendo a juntada da tela do sistema BACENJUD comprovando o 

desbloqueio das contas da empresa executada. Acontece que o valor 

bloqueado foi liberado para a parte exequente, não havendo o que se falar 

em devolução dos valores para a parte executada. A irresignação da 

executada deveria ter sido externada através do manejo de recurso 

próprio, o que não foi feito. Além disso, a recuperação extrajudicial não se 

aplica ao caso presente, vez que não se trata de recuperação judicial e 

sim de recuperação extrajudicial, não havendo que se falar em erro na 

penhora efetivada. Diante do exposto, certifique-se o transito em julgado 

da sentença de id. 23839813, e, após, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Intime-se Cumpra-se. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-96.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DUARTE NASCIMENTO POENWA (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. 1000271-96.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:VANIA DUARTE 

NASCIMENTO POENWA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 08:45 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 18 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: 1000271-96.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DUARTE NASCIMENTO POENWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 15/04/2020 às 08hs45min, 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: 1000277-06.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA RODRIGUES DA SILVA (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. 1000277-06.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:EDILEIA 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 18 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: 1000740-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIARA VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para comparecer perante a secretaria da 

2ª Vara (Antiga 5ª Vara), para retirar a Certidão expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-43.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CECILDA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000281-43.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:CECILDA 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: COMPANHIA ENERGETICA 

DO MARANH?O-CEMAR FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 
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juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

15/04/2020 Hora: 09:15 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 

2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 18 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: 1000281-43.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CECILDA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 15/04/2020 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011877-46.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (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 SENTENÇA I. O embargo 

de declaração pretende, em síntese, a rediscussão, ainda que por via 

oblíqua, da matéria. Sobre o tema o e. Tribunal de Justiça deste Estado 

decidiu que “os embargos de declaração não se prestam à reanálise de 

fatos e provas, especialmente quando os utilizados no acórdão eram 

suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de 

Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri 

– Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o Superior Tribunal de 

Justiça entende que “os Embargos de Declaração são espécie recursal 

peculiar que objetiva a integração de decisão judicial nas hipóteses de 

omissão, obscuridade ou contradição. Não se prestam à correção de erro 

de julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 2014/0009161-0 – 

Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). Nesse aspecto é 

certo afirmar que “a atribuição de efeitos infringentes, em sede de 

embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os 

quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios 

previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não 

configurada nos autos” (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764335/DF 

Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no 

Recurso Especial 2005/0109760-4 – Ministro Ericson Maranho – 

Desembargador Convocado do TJ/SP – Sexta Turma, p. 2.6.2015). Disso 

se conclui que, de fato, o embargo de declaração não se presta ao fim 

pretendido pelo embargante. Posto isso, conheço do embargo de 

declaração e não o acolho. II. Int. Cuiabá/MT, 20 de abril de 2017. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011877-46.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para comparecer perante a secretaria da 

2ª Vara (Antiga 5ª Vara), para retirar a Certidão expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-06.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 15/04/2020 às 09hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-13.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE MARIA DA SILVA (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. 1000283-13.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:MARLUCE MARIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . 18 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: 1000542-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO CLEITON COELHO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para comparecer perante a secretaria da 

2ª Vara (Antiga 5ª Vara), para retirar a Certidão expedida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012324-97.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAN CERQUEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a procuradora do recorrido ANTONIO para responder o recurso no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-82.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

VINI VITOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a procuradora do recorrido AGNALDO para responder o recurso 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-46.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SIMONINI MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador da recorrida MARIA para responder o recurso no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000961-33.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A ALBINO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE Intimação para o advogado da parte 

Promovente, acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 

27/09/2017 às 08hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara 

– Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000961-33.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A ALBINO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto pagamento 

comprovado pelo executado.

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 014/2020-DF

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO - MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO o Provimento n. 6/2014/CM, de 13.03.2014, que 

regulamenta o credenciamento para a prestação de serviços 

especializados das áreas de Assistência Social, Psicologia, Enfermagem e 

Médica na 1ª Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o Provimento 16/2016/CM, de 27.07.2016, que 

regulamenta o credenciamento de para a prestação de serviços 

especializados das áreas de Fisioterapia, Educação Física, Psicologia e 

Auxiliar em Saúde Bucal, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

para atendimento dos servidores;

RESOLVE:

Art. 1º - CRIAR a Comissão de Apoio aos Processos Seletivos para 

formação de credenciamento de Fisioterapeuta, Psicólogo e Assistente 

Social da comarca de Primavera do Leste/MT (Edital n. 001 e 

003/2020-DF), a qual coordenará, operacionalizará e acompanhará o 

aludido certame, conforme composição abaixo discriminada:

1) Cleide Vivian de Oliveira Neves, Gestora Geral;

2) Andrey Cordeiro Manso Rezende Oliveira, Gestor Administrativo II;

3) Victor Henrique de Gouveia Gatto, Analista Judiciário.

P.R.I.

Cumpra-se, dando-se ciência.

Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito Diretor do Foro

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL 

NA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EDITAL N. 003/2020/DF

O Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Primavera do Leste, ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o disposto no Provimento n. 6/2014/CM, 

de 07.03.2014, torna público, para ciência dos interessados, a abertura de 

processo seletivo com a finalidade de credenciar Pessoas Físicas na área 

de Assistência Social, cujo procedimento obedecerá às regras 

estabelecidas neste edital.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa 

Física para atuar na área de Assistência Social na Comarca de Primavera 

do Leste.

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO

2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

a) divulgação do edital;

b) inscrição dos interessados;

c) análise da documentação e do currículo;

d) divulgação dos interessados habilitados;

 3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 27 de fevereiro 

de 2020 a 17 de março de 2020, na Central de Administração do Fórum de 

Primavera do Leste, nos termos do artigo 4º do Provimento 6/2014/CM.

4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

4.1. Os requisitos para o credenciamento de Assistentes Sociais são os 

tratados no Provimento n. 6/2014/CM:

I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

II. Ser maior de 21 (vinte e um) anos;

III. Não possuir antecedentes criminais;

IV. Ser bacharel em Serviço Social, por instituição devidamente 

reconhecida pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho 

Regional na respectiva área profissional.

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

5.1. A solicitação de inscrição a ser protocolada na Central de 

Administração do Fórum de Primavera do Leste deverá estar instruída com 

as seguintes peças:

a) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de 

pleno conhecimento e concordância com os termos deste edital, sob as 

penas da lei – Anexo I;

b) ficha cadastral – Anexo II;

c) declaração de relação de parentesco – Anexo III;

d) documentação indicada no subitem 5.2.

5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes 

documentos:

I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;

II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

IV - cópia autenticada do diploma de curso superior;

V - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados;

VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato;
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VII - atestado de sanidade física e mental;

VIII - duas fotografias 3x4 recentes.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Diretoria do Fórum da Comarca 

de Primavera do Leste, por meio da Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo, sendo a nota composta da seguinte forma:

6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.

6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o 

título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

b) Ao título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou reavaliado, na área específica de 

credenciamento, são atribuído 2 (dois) pontos;

d) Ao título de mestrado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto;

 g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto, uma única vez.

6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

6.2. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

6.3. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 

atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento n. 

6/2014/CM.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n. 6/2014/CM.

7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento n. 6/2014/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 9.255, de 13/03/2014.

8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o 

presente edital.

 Primavera do Leste, 17 de fevereiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito Diretor do Foro

ANEXO I – DECLARAÇÃO

(nome do candidato), de nacionalidade , portador(a) do CPF 

n.º_____________________ e RG n.º , declaro que tomei conhecimento 

do inteiro teor do Edital n.º 003/2020-DF e do Provimento 06/2014/CM, 

relativos ao processo de habilitação destinado ao credenciamento de 

profissionais na área de Assistência Social, para prestação de serviços 

na Comarca de Primavera do Leste/MT e que são verdadeiras todas as 

informações por mim fornecidas. Declaro, ainda, que estou de acordo com 

as regras estabelecidas e, por esta razão, solicito minha inscrição para o 

mencionado processo seletivo, para concorrer ao credenciamento.

Primavera do Leste, ____ de de 2020.

Assinatura do(a) Candidato(a)

Telefone do(a) Candidato(a):

E-Mail do(a) Candidato(a):

 ANEXO II – FICHA CADASTRAL

DADOS PESSOAIS

Nome completo:

Sexo:

M ( ) F ( ) Data de Nascimento: Estado Civil:

Nacionalidade: Naturalidade: UF:

Pai: Mãe:

RG: Órgão Expedidor: Data de Expedição:

CPF: Título de Eleitor: Zona: Seção:

Registro no Conselho Regional nº: Registro na Previdência Social (CTPS): 

PIS/PASEP:

Endereço Residencial:

Bairro: Cidade: UF:

CEP: Telefone(s): E-mail:

FORMAÇÃO ESCOLAR

Instituição em que concluiu o Ensino Superior:

Cidade: UF

Data de conclusão do curso:

Assinatura do candidato:

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO

NOME DO(A) CANDIDATO(A) :

N.º CPF: N.º RG: NOME DO CÔNJUGE:

NOME DO PAI: NOME DA MÃE:

COMARCA A SER CREDENCIADO(A): PRIMAVERA DO LESTE

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, 

COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, 

COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE 

DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO? ( ) SIM 

( ) NÃO

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE PARENTESCO SETOR

POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE 

RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO 

A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS 

ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO.

LOCAL E DATA ASSINATURA DO CANDIDATO

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001093-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GONCALVES ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA SANTOS BARBOSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar os advogados constituídos DOUTOR EDSON CAMPOS DE 

AZEVEDO OAB/GO 37.420 E DOUTORA ANNYE CRHISTINE LEIMANN 

OAB/MT 22.219, para informar o endereço atualizado de ambas as partes, 

haja vista que não foram localizadas nos endereços constantes nos autos 

e que foi determinado judicialmente para que sejam intimadas 

pessoalmente para a audiência redesignada para o dia 09.09.2020.

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

Processo Número: 1004523-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDSON ALMEIDA MARTINS OAB - GO41267 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. B. A. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GARCIA NOGUEIRA OAB - MT0017244A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004523-51.2017.8.11.0037. 

H.S AUTOR(A): JADIR BARBOSA DA SILVA REU: LUCAS GABRIEL 

BARBOSA ALVES Vistos etc. Considerando que a procuração de ID nº 

9993417, não confere poderes específicos para os advogados do 

requerente transigirem em seu nome, bem como diante da ausência da 

assinatura das partes acordantes, intimem-se autor e réu para que 

regularizem o termo de acordo, juntando-o aos autos com a assinatura 

dos acordantes no prazo de 15 (quinze) dias. Após, juntado aos autos ou 

decorrido o prazo “in albis” conclusos para ulteriores deliberações. 

Primavera do Leste – MT, 17/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005479-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte requerida, através de sua advogada constituída Drª Anna 

Paula Landim da Silva Flesch OAB/MT 14.932, para comparecer no Cículo 

de Paz no dia 01.04.2020 às 13h:30min na sala do Agentes da Infância e 

Juventude, acompanhado de sua atual companheira e dos avós paternos 

de Daniel Feitosa Vieira ou de qualquer outra pessoa que entenda mais 

adequada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001536-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GILBERTO RABER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE CECATTO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001536-42.2017.8.11.0037.s 

REQUERENTE: MILTON GILBERTO RABER INVENTARIADO: SIMONE 

CECATTO Vistos etc. Inobstante a não realização do ato pelo mediador e 

pela assessoria, compulsando os autos, verifico que o inventariante 

postulou pela conversão da ação em alvará judicial, o que, observando a 

legislação pertinente, verifico cabível. O requerimento foi formulado após o 

falecimento de Simone pelo convivente em favor de si e de seus três filhos 

(Dyordan e Jonatan – procuração pública) e Igor (menor). Sobre a 

sucessão, o art. 1829, do Código Civil descreve que: Art. 1.829. A 

sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em 

concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o 

falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória 

de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão 

parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos 

ascendentes, em concorrência com o cônjuge; A respeito do 

procedimento solicitado na inicial, o art. 1º da Lei nº 6.858/80, assim 

define: Art. 1º. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados 

e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP, não recebidos em vida 

pelos seus respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis ou militares, e na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial independente 

de inventário ou arrolamento. Posteriormente, surge o Decreto nº 

85.845/1981, com o intuito de regulamentar a lei, estabelecendo as 

possibilidades de intervenção mediante alvará judicial, como também o 

valor máximo para o mesmo. Para exemplificar, vejamos o inciso V do art. 

1º: V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e 

saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem 

o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 

e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.” Conforme 

alhures mencionado, a falecida deixou uma motocicleta em estado de 

sucata e verbas trabalhistas. Há, assim, pequenos valores envolvidos. 

Assim, in casu, evidente que o valor em debate não excede o limite 

cominado pela legislação. Nesse contexto, defiro a conversão do 

arrolamento comum, para o qual não há intervenção das Fazendas 

Públicas (art. 662, do CPC), em alvará judicial. Considerando que a 

motocicleta foi deteriorada no acidente que vitimou a falecida e, segundo o 

autor, se encontrar em estado de inutilidade, determino a avaliação da 

sucata da motocicleta. Sem prejuízo, considerando que o processo tramita 

desde 2017, buscando propiciar economia e celeridade processuais, 

defiro o alvará para determinar que se oficie ao DETRAN para os 

procedimentos necessários à baixa de veículo, devendo o autor proceder 

às medidas administrativas pertinentes e comprovar a baixa do veículo, no 

prazo de 60 dias. Comprovada a baixa, autorizo a venda da sucata da 

motocicleta para angariar valores, desde que a venda não se dê por valor 

inferior à avaliação. Expeça-se alvará para a venda, devendo o autor 

comprovar o negócio e depositar o valor obtido em Juízo, no prazo máximo 

de 60 dias após a baixa no DETRAN. Intime-se o autor para informar quais 

são as verbas trabalhistas pendentes de recebimento e, após, oficie-se 

para que a empregadora da falecida proceda ao depósito das verbas 

trabalhistas pendentes de recebimento em conta judicial, no prazo de dez 

dias. Aportando o valor da venda da sucata e das verbas trabalhistas, 

intime-se o autor para informar como se dará a partilha dos valores, 

consignando, desde já, que o valor cabível ao menor deverá ficar 

depositado em conta poupança em nome dele, sujeito à autorização judicial 

para levantamento até a maioridade. Em seguida, manifeste-se o Ministério 

Público sobre a proposta de partilha. Após, conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste, 18/02/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001393-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PINHEIRO LOPES (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001393-19.2018.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: 

Walter Pinheiro Lopes Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT), proposta por Walter Pinheiro Lopes em face Porto Seguro CIA. 

de Seguro e CIA., ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer 

do trâmite processual, a parte executada, realizou o pagamento do débito 

(Num. 23000726), com levantamento do numerário da parte exequente 

(Num. 27449210). Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, 

declaro satisfeita a obrigação e julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil. 
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Anotações pertinentes, nos moldes do artigo 272, §5º, do Código de 

Processo Civil, consoante postulado (Num. 22520118). Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 13 de fevereiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000827-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO OLIVEIRA PRATA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000827-70.2018.8.11.0037- PJE Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Marcio Antônio Oliveira Prata Requerida: 

Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Em razão da impugnação 

ao documento juntado (Num. 12482577), intime-se o mandatário legal da 

parte autora para apresentar os originais das cópias reprográficas ou, 

alternativamente, declarar a autenticidade, nos moldes do artigo 425, IV, 

do Código de Processo Civil, em 15 (quinze) dias. Expirado prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003787-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1003787-96.2018.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Wallison da Silva Lima Requerida: Porto 

Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Wallison da Silva Lima, 

representado por sua genitora Elivania da Silva Santos em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o recebimento de seguro por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz o 

requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 10 de 

fevereiro de 2018, quando trafegava com uma motocicleta pela Rua 

Seriema, no município de Primavera do Leste (MT). Afirma, outrossim, que 

em razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometido 

por invalidez permanente. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, o requerido 

contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do 

polo passivo para a Seguradora Líder, bem como a ausência do interesse 

de agir, em razão da necessidade de realização de pedido administrativo 

de forma regular. No mérito, aponta a ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte requerente, bem como que o valor 

indenizatório deve ser aplicado de acordo com a necessidade da lesão 

(Num. 14764103). Perícia médica inclusa (Num. 16843723). As partes 

manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 17862737 e Num. 17961220). 

A parte autora impugnou à contestação e postulou pela condenação da 

parte requerida em litigância de má-fé (Num. 17961086). Formalizados os 

autos, vieram conclusos para sentença. DA PRELIMINAR Do requerimento 

administrativo A parte autora comprovou nos autos o regular requerimento 

administrativo, cujo protocolo está datado de 04/03/2018 (Num. 13538129), 

sendo desnecessária a conclusão do respectivo indeferimento. Diante 

disso, insta consignar que a contestação ofertada denota, 

indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, 

extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em retardar a 

análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. DO POLO PASSIVO DA AÇÃO Não há que se 

falar em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo em vista a 

viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das seguradoras 

regularmente estabelecidas no país, sem vinculação específica a 

determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO A questão controvertida cinge-se 

ao preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

nos autos Ficha de Atendimento nº 99479, relatando “paciente vítima de 

acidente de moto” (Num. 13538129), em data contemporânea ao acidente 

noticiado na inicial. Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, bem como a existência de 

incapacidade média (50%) em membro inferior esquerdo (70%), conforme 

tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O 

ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE 

ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. 

Evidenciando-se a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o 

dano, bem como a incapacidade permanente do apelado por decorrência 

do sinistro, demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 
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profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Wallison da Silva Lima, representado por sua 

genitora Elivania da Silva Santos em face de Porto Seguro CIA. de Seguro 

e CIA., na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) e condeno a 

respectiva seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no 

valor de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reias), 

acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento 

danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar em litigância de má-fé, haja vista não 

restar comprovada a intenção emulativa. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Todavia, 

havendo requerimento expresso do credor, antes do decurso do prazo de 

remessa dos autos ao arquivo, intime-se o executado para pagar o débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC, com subsequente 

baixa e arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 13 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003050-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1003050-93.2018.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Davy Henrique Siqueira Castanon dos 

Santos Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta 

por Davy Henrique Siqueira Castanon dos Santos, representado por sua 

genitora Paulo Sobrinho Castanon dos Santos em face de Porto Seguro 

CIA. de Seguros e CIA., objetivando o recebimento de seguro por invalidez 

permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz o requerente ter sido 

vítima de acidente de trânsito na data de 18 de fevereiro de 2017, quando 

trafegava com uma motocicleta pela Av. João Coelho de Araújo, no 

município de Primavera do Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da 

gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por invalidez 

permanente. A petição inicial foi instruída com documentos. Formada a 

angularidade da relação jurídica processual, o requerido contestou a ação, 

arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo para 

a Seguradora Líder, bem como a ausência do interesse de agir, em razão 

da necessidade de realização de pedido administrativo de forma regular. 

No mérito, aponta a ausência de provas quanto à invalidez permanente da 

parte requerente, bem como que o valor indenizatório deve ser aplicado de 

acordo com a necessidade da lesão (Num. 14299539). Perícia médica 

inclusa (Num. 16961629). As partes manifestaram quanto ao laudo pericial 

(Num. 17636970 e Num. 18156648). A parte autora impugnou à 

contestação e postulou pela condenação da parte requerida em litigância 

de má-fé (Num. 19227888). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

sentença. DA PRELIMINAR Do requerimento administrativo A parte autora 

comprovou nos autos o regular requerimento administrativo, cujo protocolo 

está datado de 04/03/2018 (Num. 13538129), sendo desnecessária a 

conclusão do respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que 

a contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. 

Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de 

mérito, implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará 

ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. DO POLO 

PASSIVO DA AÇÃO Não há que se falar em alteração do polo passivo 

pela Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Atestado nº 

99479, relatando “vítima de acidente de motocicleta” (Num. 1316214), em 

data contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade média (50%) em estrutura crânio facial 

(100%), conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – 

DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – 

COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO 

PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do 

acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a incapacidade 

permanente do apelado por decorrência do sinistro, demonstrado o direito 

ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: 

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – 

PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO 

- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para 

o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido 

na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas 

processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da 

causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de 

forma razoável e proporcional não comporta alteração. Nos termos do art. 

85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 
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honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional 

realizado nessa fase. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES 

SIQUEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE 

MORA – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS 

REPETITIVOS E EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Nas indenizações do seguro DPVAT, a 

correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo 

nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são 

devidos a partir da citação (REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 

426 do STJ). Se o valor fixado na sentença para os honorários 

advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar 

de forma digna o desempenho do profissional. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS 

– CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – 

PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem 

ser elevados quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Davy Henrique Siqueira Castanon dos Santos, 

representado por sua genitora Paulo Sobrinho Castanon dos Santos em 

face de Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA., na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao 

pagamento de indenização por invalidez no valor de R$6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a 

contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a 

partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar em litigância de má-fé, haja 

vista não restar comprovada a intenção emulativa. Condeno o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Todavia, 

havendo requerimento expresso do credor, antes do decurso do prazo de 

remessa dos autos ao arquivo, intime-se o executado para pagar o débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC, com subsequente 

baixa e arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 13 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006941-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO PJe nº 1006941-25.2018.8.11.0037 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer e 

Danos Morais Requerente: Luiz Antônio Pereira Requerida: Energisa – 

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A Vistos etc. Tendo em vista a 

declinação inclusa (Id. 29184166 ), nomeio como perito judicial em 

substituição, o Sr. Rodrigo Morais, engenheiro eletricista, com endereço 

profissional na Rua Érico Veríssimo, R. Castelândia, 837 - Apto 4, 

Primavera do Leste - MT, 78850-000, o qual deverá ser intimado para 

apresentar proposta de honorários, em 5 (cinco) dias. Ciente da 

nomeação, o perito apresentará, no mesmo prazo, currículo, com 

comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais. Aportando a resposta, intime-se a parte requerida, a qual 

suportará os honorários periciais, para manifestar-se sobre a proposta de 

honorários, em 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, 

determinando as demais providências. 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 (CPC, art.465, §1º). Concluídas 

as diligências, imediata conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 13 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004079-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO DE BIO CONTROLE FARROUPILHA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe nº 1004079-47.2019.8.11.0037 

Ação de Cobrança Requerente: Laboratório de Bio Controle Farroupilha 

Ltda. Requerida: Br Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por Laboratório de Bio Controle 

Farroupilha Ltda. em face de Br Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. Antes de integralizada a 

relação jurídica processual, a parte autora desistiu da ação (Num. 

23835591). Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

o relatório. Fundamento. Decido. Inexistindo óbice legal, homologo a 

desistência da ação, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas processuais 

pela parte autora, nos moldes do artigo 90 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 16 de janeiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006677-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1006677-08.2018.8.11.0037 

Alvará Judicial Requerente: Célia de Fátima Nunes de Almeida Vistos etc. 

Nos termos do artigo 1.829, I, do Código Civil, a sucessão legítima 

defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com 

o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da 

comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, 

parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da 

herança não houver deixado bens particulares. Portanto, a análise da 

legitimidade da postulante demanda a apresentação da certidão de 
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casamento para verificação do regime matrimonial adotado. Destarte, 

intime-se a parte autora para apresentar a certidão de casamento, bem 

como para integralizar o litisconsórcio necessário com os herdeiros 

universais do falecido, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

processual. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 17 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000187-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON SILVEIRA NEVES (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 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO 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 

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), 17 de janeiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007284-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIENES PEREIRA DA SILVA (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 : 

1007284-84.2019.8.11.0037. AUTOR(A): DIENES PEREIRA DA SILVA RÉU: 

SEGURADORA LÍDER 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 
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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 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), 13 de dezembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006278-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLERIS RAVANELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA CLARO ALLAGE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISTELA CLARO ALLAGE OAB - MT0004200A (ADVOGADO(A))

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1006278-13.2017.8.11.0037 

Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis Requerente: Espólio de 

Antoninho Ravanello Requerida: Maristela Claro Allage Vistos etc. A parte 

autora impugnou, na réplica, o pedido de gratuidade da justiça formulado 

pela requerida/reconvinte, sob o argumento de inexistência de condições 

de hipossuficiência. Intimada, a parte requerida/reconvinte refutou os 

argumentos, sustentando a qualidade de hipossuficiente É a síntese. 

Fundamento. Decido. O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. A declaração de pobreza e 

respectiva arguição estabelecem mera presunção relativa da 

hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira, cabendo à parte interessada comprovar a 

condição de hipos-suficiência, sob pena de indeferimento ou revogação. 

Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS 

INDEVIDAMENTE – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS 

ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, 

dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela 

pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta 

de pressupostos legais para a concessão da benesse.II – Diante dos 

rendimentos do agravante, é plenamente possível o pagamento das custas 

processuais exigidas, de modo que, o indeferimento da benesse é medida 

que se impõe. (AGRAVO DE INSTRUMENTO SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, 

Publicado no DJE 23/11/2018) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA 

RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - A obtenção da assistência judiciária 

não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, 

também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no 

caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de 

necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a 

ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.II - In 

casu, nada convence do contrário, pois, além da condição pessoa jurídica, 

a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso 

porque, pretendem por meio dos Embargos à Execução, manejado por ela, 

proveito econômico estimado em R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil 

reais), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe. 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 

22/11/2018) No caso concreto, a presunção de hipossuficiência foi 

afastada por exibição pública de padrão social incompatível com a 

gratuidade da justiça. De fato, a localidade da residência familiar, em bairro 

nobre, associada à qualidade de advogada, são indicativos robustos da 

capacidade financeira. Alie-se, ainda, a vultosa quantia supostamente 

investida no imóvel objeto do despejo, fato que torna inverossímil a 

arguição de hipossuficiência. Destarte, indefiro o pedido de gratuidade da 

justiça e determino a intimação da parte reconvinte para que providencie o 

recolhimento das cus-tas judiciais relativas à reconvenção, no prazo de 

15 (dez) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art.290), 

facultando-lhe o parcelamento legal. Transcorrido o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 31 de janeiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Citação
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Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006077-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIO MASSAN (AUTOR(A))

ANA LUIZA DA SILVA MASSAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO PROTA SANNINO OAB - PR56694 (ADVOGADO(A))

ROGERIO RESINA MOLEZ OAB - PR26994 (ADVOGADO(A))

EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO OAB - PR63106 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA CRISTIANE 

MOREIRA PROCESSO n. 1006077-84.2018.8.11.0037 Valor da causa: R$ 

1.500.000,00 ESPÉCIE: [Aquisição, Arrendamento Rural, Compra e Venda]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ALICIO 

MASSAN Nome: ANA LUIZA DA SILVA MASSAN POLO PASSIVO: Nome: 

JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Em caso de revelia será nomeado 

curador especial. (Art.257§ IV do novo CPC) RESUMO DA INICIAL: Em 

07.01.2010, as partes assinaram “instrumento particular de compromisso 

de compra e venda”, no qual restou acordada a venda dos seguintes 

imóveis pertencentes aos autores: 2 Duas glebas de terras situadas no 

município e Comarca de Primavera do Leste, ambas registradas no CRI de 

Primavera do Leste, a primeira sob o número 7.338 e a segunda sob o 

número 7.739, no livro nº 02, ficas 01, fls. 197 e 198 (...) sendo a matrícula 

nº 7.738 com área de terras de 357,50 hectares e a de nº 7.739 com área 

de terras de 381,50 hectares. Pela aquisição dos imóveis ficou acordado o 

preço de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), cujo 

pagamento ocorreria em inúmeras parcelas, todas expressamente 

previstas, fixadas a primeira em março/2010 e a última em maio/2019. 

Também foi acertada a consequência pelo inadimplemento, a qual inclui 

multa e possibilidade de rescisão contratual, como textualmente informado 

na cláusula oitava do contrato ora discutido. Os autores tentam regularizar 

a situação através de contatos telefônicos e pessoais, mas não lograram 

êxito De fato, somam-se aos insuficientes pagamentos ocorridos até o ano 

de 2014 o total inadimplemento das parcelas vencidas nos anos de 2015, 

2016, 2017 e 2018. Em relação aos pagamentos ajustados, oportuno 

registrar que o contra notificante, após a aquisição da área, passou por 

severas dificuldades financeiras. Porém, sempre efetuou pagamentos 

anuas, não deixando os contra notificados sem recebimento de qualquer 

valor. Há que se destacar que o contra notificante já efetuou o pagamento 

de mais de 33% do valor ajustado em contrato. O reiterado inadimplemento 

provoca dúvidas quanto à capacidade de o requerido pagar seu débito. 

Requer: Reconhecimento da mora do requerido; Reconhecimento do 

esbulho; Rescisão do contrato de compra e venda por exclusiva culpa da 

ré, com todas as consequências do fato decorrentes e retorno das partes 

ao status quo; Ao final do processo, a reintegração definitiva dos autores 

na posse do imóvel; A incidência de correção monetária e juros moratórios 

sobre os valores devidos pelo requerido. Quanto à correção, pede-se a 

adoção do índice expressamente mencionado no contrato firmado entre as 

partes (variação da arroba do boi), ou, subsidiariamente, distinto índice, a 

exemplo do INPC; Condenação da requerida a pagar indenização de cunho 

material/aluguéis/arrendamento à autora por todo o período em que esteve 

em ilegítima posse do imóvel; Sejam os alugueres fixados em R$ 

27.712,50, ou, então, outra alíquota/valor arbitrada(o) por esse d. juízo; A 

condenação da ré ao pagamento de custas processuais; A condenação 

da ré ao pagamento de honorários advocatícios. DECISÃO: "Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão de Contratual c/c Pedido de Reintegração 

de Posse e Pedido de Tutela de Urgência proposta por ALICIO MASSAN E 

ANA LUIZA DA SILVA MASSAN em desfavor de JOÃO ROBERTO HATCH 

DE MEDEIROS, requerendo liminarmente a sua reintegração na posse das 

glebas de terras situadas na Comarca de Primavera do Leste, ambas 

registradas no CRI desta sob as matrículas 7.338 e 7.739, com 357,50 e 

381,50 hectares, respectivamente. O requerente fundamenta o pedido de 

sua reintegração, afirmando que a parte requerida não quitou 

integralmente as parcelas do ano de 2011, 2013 e 2014 bem como não 

houve qualquer pagamento de valores no ano de 2015 e seguintes. 

Embora demonstrada à verossimilhança dos fatos alegados pela parte 

autora, não verifico a presença do perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação, podendo-se aguardar pelo menos a apresentação da defesa 

por parte da requerida, para se averiguar com maior exatidão os 

argumentos da autora, pois esta poderá ser reintegrada ao imóvel a 

qualquer tempo, não se tratando de bem que possa ser dissipado ou 

desviado pelo requerido durante o curso do processo. Assim, indefiro, por 

ora, o pedido liminar de reintegração de posse, determinando, entretanto, 

que seja registrada na matrícula do imóvel em questão a existência dessa 

ação. Cite-se o requerido para, no prazo legal, apresentar resposta, 

consignando-se as advertências legais. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 24 de abril de 2019 Fabrício Sávio da Veiga Carlota - Juiz de Direito 

em Substituição Legal ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, INES SCHUSTER, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 18 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.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005140-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VASILY BARSUKOV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, emitindo guia para localidade a ser cumprido o 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000050-17.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MIRANDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006945-28.2019.8.11.0037

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:

WELITON DE LAIA CUSTODIO (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001294-49.2018.8.11.0037

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:

SEBASTIAO NUNES CIRQUEIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005797-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI JOAO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando ciente 

de que se permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias a carta precatória 

será devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000858-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO ANDRADE (REQUERIDO)

EDSON APARECIDO ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 103 de 491



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 

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-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 

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 : 

1000972-63.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAO OLIVEIRA DE LIMA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ajuizada por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA 

em face do BANCO DO BRASIL, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID 28649058, a parte executada informa o acordo entabulado 

entre as partes e pugna pela sua homologação e extinção do feito. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo judicial entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram 

ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, 

devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado no ID 28649058, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007149-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. S. (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002841-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. B. (AUTOR(A))

I. M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000309-51.2016.8.11.0037

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:

PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO (EXECUTADO)

JULIO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001377-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre o documento id. 29222851, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004722-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. TORNEARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005505-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUI DA VEIGA EIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001643-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZELITA MATALINA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1005015-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA UMBELINA CAMPOS (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:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002146-39.2019.8.11.0037

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:

ELSON PINTO REIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004105-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI SIQUEIRA DA COSTA MACHADO (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a petição de Id 

29298526 no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENOR ALVES DA SILVA (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))

 

Intimar a parte requerida para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a petição id. 29290051, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000822-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (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:

ORLEANS BRITO BEZERRA (EXECUTADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000221-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR MAJO PINHO DA SILVA (REQUERIDO)
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Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004997-51.2019.8.11.0037

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:

JOSE ANCELMO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001111-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROMAGNOLI ROSSETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-O 

(ADVOGADO(A))

ANALU IBANHES PAES OAB - MT11389/O (ADVOGADO(A))

Valéria Grecco Teixeira OAB - MT12594-O (ADVOGADO(A))

SINDICATO E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS - 

OCB/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001111-78.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES 

RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO REU: FERNANDO 

ROMAGNOLI ROSSETO Vistos. Em que pese a manifestação da parte 

requerida ser contrária ao deferimento da prova emprestada sob o 

fundamento de tumulto processual, entendo que pela necessidade de seu 

acolhimento em observância aos princípios do contraditório, da celeridade 

e da economia processual. Não obstante, o artigo 372 do Código de 

Processo Civil dispõe que "o juiz poderá admitir a utilização de prova 

produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar 

adequado, observado o contraditório". Outrossim, prudente a intervenção 

ao feito da OCB/MT (Organização das Cooperativas do Brasil no Estado de 

Mato Grosso) como Amicus Curiae, por ser detentora de conhecimentos 

técnicos e especializados na matéria cooperativista, o que trará mais 

elementos para contribuir na convicção deste Juízo. Registre-se que o 

Amicus Curiae é um terceiro admitido no processo para fornecer subsídios 

instrutórios (probatórios ou jurídicos) à solução de causa revestida de 

especial relevância ou complexidade, sem, no entanto, passar a titularizar 

posições subjetivas relativas às partes. Auxilia o órgão jurisdicional no 

sentido de que lhe traz mais elementos para decidi[1] Por sua vez, indefiro 

o pedido de reconsideração em relação ao perito contábil, por ausência de 

fundamento legal. Assim, não há prejuízo na realização da audiência 

designada nos autos. Defiro o pedido de habilitação de ID 29291782. 

Intimem-se a OCB/MT sobre o teor desta decisão. Cumpra-se integralmente 

a decisão anterior. Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 

2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito [1] WAMBIER, Luiz 

Rodrigues. TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. p. 379.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003450-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FIGUEIREDO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1003450-73.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

LUIZ CARLOS FIGUEIREDO SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em 

face de LUIZ CARLOS FIGUEIREDO SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003162-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILLA ANTONIA NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (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 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1003162-28.2019.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: KEILLA ANTONIA NUNES DA SILVA 

Vistos. Sobre a petição 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: 1004709-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR PEREIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1004709-06.2019.8.11.0037 

AUTOR(A): LINDOMAR PEREIRA ALVES REU: BANCO GMAC S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada por LINDOMAR 

PEREIRA ALVES em face de BANCO GMAC S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos. No ID n. 25304905 , 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 
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do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000777-73.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000777-73.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

IRIMEY OVCHINNIKOV Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A 

em face de IRIMEY OVCHINNIKOV, ambos devidamente qualificados nos 

autos, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação 

fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para aquisição 

do bem: veículo marca Volkswagen, modelo Gol City G4 1.0 4P, chassis 

9BWCA05W18P075077, placa APL4731, RENAVAM 943475295, cor preta, 

ano 07/08. Junta documentos. Decido. A mora está comprovada pela 

Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento (ID nº 21978729). Assim, 

DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, 

o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 

dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o 

valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida 

no prazo legal (artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o 

cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a 

resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a 

quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (artigo 3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). 

Autorizo os benefícios do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, 

bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o arrombamento do 

local onde estiver o veículo, caso haja resistência da parte requerida ou 

de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na hipótese do bem 

se encontrar em Comarca diversa da competência deste Juízo, a parte 

requerente valer-se da faculdade prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 

911/69. Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de meios para 

cumprimento do mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se 

na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 18 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)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para informar o endereço atualizado da parte 

executada no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003750-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. MARTINS & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

ROSINEIA DE FATIMA MARTINS (EMBARGANTE)

GLEYTON PAIVA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003750-06.2017.8.11.0037 EMBARGANTE: F. MARTINS & CIA LTDA - ME, 

ROSINEIA DE FATIMA MARTINS, GLEYTON PAIVA DOS SANTOS 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Visto, Intime-se a requerente, por 

meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda, balanço contábil e outros), sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Publique-se e intime-se. Cumpra-se na 

forma e sob as penas da Lei Primavera do Leste/MT, 11 de setembro de 

2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000777-73.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. O. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000815-85.2020.8.11.0037

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:

WILLIAN NEVES PATRICIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000815-85.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: WILLIAN NEVES 

PATRICIO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

pelo BANCO DAYCOVAL S/A em face de WILLIAN NEVES PATRICIO, 

ambos devidamente qualificados nos autos, formulado com base no Dec. 

lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, para aquisição do bem: veículo marca VW - 

VolksWagen, modelo Gol - 4P - Básico -, ano fabricação 2009, chassi 

9BWAB05U2AP042100, placa NDY7238, cor branca e renavam nº 

0164478892. Junta documentos. Decido. A mora está comprovada pela 

Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento (ID nº 29244131 – pág. 

7/8). Assim, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem descrito 

na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do 

representante do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade 

de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado 

do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do 

prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, 

devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e honorários 
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advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa para efeito de 

pagamento da dívida no prazo legal (artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 

1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor 

tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3º, §§ 3º e 4º do 

Decreto-Lei 911/1969). Outrossim, conforme entendimento já pacificado 

pela jurisprudência pátria, mostra-se cabível a inserção de restrição de 

circulação, via RENAJUD, nas ações de busca e apreensão, no escopo de 

efetivar o cumprimento da decisão liminar, quando válida a notificação 

extrajudicial realizada, e inexistindo elementos que fragilizem a mora do 

devedor. Neste sentido, cita-se jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 

HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO 

STJ. 1. É possível o lançamento de restrição de circulação, via RENAJUD, 

para efetivação da tutela pretendida. 2. Agravo em Recurso Especial 

conhecido. Recurso Especial conhecido e não provido. (STJ; AREsp 

1.291.004; Proc. 2018/0109149-3; MG; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 

18/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 4234) Ante o exposto, defiro o pedido 

de inclusão de restrição ao veículo indicado na exordial, através do 

sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição 

no veículo registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD. Autorizo os benefícios do artigo 212, 

§2º, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o 

reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso 

haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa 

da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade 

prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 18 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000816-70.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000816-70.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: LEANDRO DE FREITAS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de LEANDRO 

DE FREITAS, ambos devidamente qualificados nos autos, formulado com 

base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está 

regularmente formalizado entre as partes, para aquisição do bem: veículo 

marca Toyota, modelo Hilux CD SRV D4-D 4X4 3.0, chassi 

8AJFY29G0C8505541, placa OAZ6865, RENAVAM 474584992, cor preta, 

ano 12/13. Junta documentos. Decido. A mora está comprovada pela 

Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento (ID nº 29245896). Assim, 

DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, 

o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 

dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o 

valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida 

no prazo legal (artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o 

cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a 

resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a 

quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (artigo 3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). 

Outrossim, conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, 

mostra-se cabível a inserção de restrição de circulação, via RENAJUD, 

nas ações de busca e apreensão, no escopo de efetivar o cumprimento 

da decisão liminar, quando válida a notificação extrajudicial realizada, e 

inexistindo elementos que fragilizem a mora do devedor. Neste sentido, 

cita-se jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE 

CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O 

ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o 

lançamento de restrição de circulação, via RENAJUD, para efetivação da 

tutela pretendida. 2. Agravo em Recurso Especial conhecido. Recurso 

Especial conhecido e não provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 

2018/0109149-3; MG; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 

21/06/2018; Pág. 4234) Ante o exposto, defiro o pedido de inclusão de 

restrição ao veículo indicado na exordial, através do sistema RENAJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD. Autorizo os benefícios do artigo 212, §2º, do Código de 

Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o 

arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da 

parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na 

hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa da competência deste 

Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade prevista no artigo 3º, §12 

do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de 

meios para cumprimento do mandado. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 18 de 

fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006477-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANO DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000767-29.2020.8.11.0037

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:

AMAZONIA LEGAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000767-29.2020.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

AMAZONIA LEGAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por BANCO DO BRASIL S.A. 

em face de AMAZÔNIA LEGAL COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

ambos qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo que 

foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que 

recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, 
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apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de acordo com o 

artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

02 de abril de 2.020, às 13h00min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art.334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004682-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI LUIZ FERREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL THOMAZ DOS SANTOS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1004682-23.2019.8.11.0037 

EMBARGANTE: VALDECI LUIZ FERREIRA EMBARGADO: SAMUEL 

THOMAZ DOS SANTOS 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, 18 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007085-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR FREO (REQUERIDO)

 

Considerando que a parte autora oferecerá meios de condução ao oficial 

de justiça, intimo-a da expedição do mandado, devendo procurar o oficial 

de justiça para os devidos fins.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006643-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 : 

1006643-33.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Tendo em 

vista o teor da petição retro, intime-se a parte autora para que informe nos 

autos seu endereço devidamente atualizado. Após, proceda-se ao 

agendamento de nova data de perícia e, posteriormente, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, para que compareça à perícia designada, que 

realizar-se-à no Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, bairro 

Castelândia, Primavera do Leste-MT). Após, com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo Primavera do Leste/MT, 13 de fevereiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000852-15.2020.8.11.0037

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:

EDMAR DE SOUZA SILVA SANTANA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007041-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE HEINECK BRASIL OAB - RS36406 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE RODRIGUES WOLFF (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 15( 

quinze) dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008094-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (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 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1008094-93.2018.8.11.0037 AUTOR(A): TEREZINHA MACHADO REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Sobre a petição 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, 18 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005884-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANIFICADORA ATACADO E VAREJO CATARINENSE LTDA 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente , impulsiono o presente feito, com a 
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finalidade de intimar o exequente para apresentar o resumo da inicial, 

conforme prevê o item 6.16.7.22 da CNGC, no prazo de 15 dias, o resumo 

deverá ser encaminhado no email da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, 

devendo a secretaria ser informada sobre o envio da inicial resumida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002267-67.2019.8.11.0037

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:

RODOLFO OUVERNEY ROCCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002267-67.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: RODOLFO OUVERNEY ROCCO 

Vistos. Indefiro o pedido de citação válida via whatsapp, ante a ausência 

de previsão legal. Considerando as tentativas infrutíferas de citar a parte 

requerida, DEFIRO o pedido de ID 22916825. Após, sendo inexitosa a 

intimação por Oficial de Justiça, proceda-se a CITAÇÃO POR HORA 

CERTA, nos termos do artigo 275, § 2º, do Código de Processo Civil, no 

endereço constante no ID 19989215, conforme pugnado pelo requerente. 

Certificado o decurso do prazo sem manifestação pela parte requerida, 

nomeio como curador especial a Defensoria Pública atuante nesta 

comarca, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão. Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 18 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002267-67.2019.8.11.0037

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:

RODOLFO OUVERNEY ROCCO (REU)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003694-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ANTONIO SAPIECINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003694-02.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: VILMAR ANTONIO SAPIECINSKI EXECUTADO: BANCO DO 

BRASIL Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA 

proposto por VILMAR ANTONIO SAPIECINSKI em face do BANCO DO 

BRASIL S/A, ambos devidamente qualificadas nos autos, visando o 

cumprimento da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública nº 

94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF e acórdão no RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.319.232 - DF (2012/0077157-3). Intime-se a parte executa para 

apresentar os slips/extratos de evolução dos débitos onde constam todos 

os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última 

movimentação ou liquidação, referente a cédula rural nº 88/00061-3 em 

nome do exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de reputar-se 

corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos 

dados de que dispõe, nos termos do artigo 524, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Apresentados os extratos, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar ou readequar o cálculo 

apresentado na exordial. Não sendo apresentado os referidos 

documentos, sem justificativa, no prazo designado, intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito 

reivindicado devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de multa no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do 

artigo 523 do Código de Processo Civil. Em caso de não pagamento, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 523, 

§3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar o executado 

imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código 

de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001920-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDA BAGINI BARCO (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 : 

1001920-68.2018.8.11.0037. REQUERENTE: UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA REQUERIDO: VALDA BAGINI 

BARCO Vistos. Intime-se a parte requerente, através de seu 

representante legal, para promover o regular andamento do feito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, 

§ 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

PRIMAVERA DO LESTE, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003750-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. MARTINS & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

ROSINEIA DE FATIMA MARTINS (EMBARGANTE)

GLEYTON PAIVA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003750-06.2017.8.11.0037 EMBARGANTE: F. MARTINS & CIA LTDA - ME, 

ROSINEIA DE FATIMA MARTINS, GLEYTON PAIVA DOS SANTOS 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Visto, Intime-se a requerente, por 

meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda, balanço contábil e outros), sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Publique-se e intime-se. Cumpra-se na 

forma e sob as penas da Lei Primavera do Leste/MT, 11 de setembro de 

2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003750-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. MARTINS & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

ROSINEIA DE FATIMA MARTINS (EMBARGANTE)

GLEYTON PAIVA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 110 de 491



BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003750-06.2017.8.11.0037. 

EMBARGANTE: F. MARTINS & CIA LTDA - ME, ROSINEIA DE FATIMA 

MARTINS, GLEYTON PAIVA DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado por F. 

MARTINS E CIA LTDA em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. No ID 21065517, a parte embargante 

pugnou pela desistência e extinção do feito. No ID 22567043, a parte 

embargada manifesta concordância com o pedido de desistência. É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que as 

partes informam o desinteresse no prosseguimento da ação ante o acordo 

entabulado nos autos de execução, 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 

processuais, se houverem, pelo embargante. Cada parte arcara com os 

honorários dos seus respectivos patronos. 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, 18 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004606-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004606-67.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: JOSE DOS SANTOS SILVA EXECUTADO: RAIMUNDO 

MARTINS DE SOUSA Vistos. Defiro o pedido retro. Expeça-se Certidão 

para fins de Protesto, nos termos do artigo 157, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte requerente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002016-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA BENTO DA FONSECA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002016-83.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LIVIA BENTO DA FONSECA REU: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. 

Vistos. Ausentes questões preliminares e estando presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, DOU O FEITO POR 

SANEADO e regular para prosseguimento. Defiro o pedido de produção de 

provas sobre os fatos narrados e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21/05/2020, às 16h30min. Caso haja requerimento de 

depoimento pessoal pela parte contrária, intimem-se os depoentes, 

pessoalmente, e seus patronos, ressaltando que se presumirão 

confessados os fatos contra eles alegados caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 385, §1º, do 

Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem como as que 

residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas de 

domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo, exceto em se 

tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria Pública ou NAJU 

(Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005853-15.2019.8.11.0037

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:

CARLOS HONORIO GALVAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005853-15.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CARLOS HONORIO 

GALVAO Vistos. Compulsando os autos, verifico que não foi possível 

efetuar a apreensão do bem, de modo que defiro o pedido de restrição do 

veículo via RENAJUD. Outrossim, conforme entendimento já pacificado 

pela jurisprudência pátria, mostra-se cabível a inserção de restrição de 

circulação, via RENAJUD, nas ações de busca e apreensão, no escopo de 

efetivar o cumprimento da decisão liminar, quando válida a notificação 

extrajudicial realizada, e inexistindo elementos que fragilizem a mora do 

devedor. Neste sentido, cita-se jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 

HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO 

STJ. 1. É possível o lançamento de restrição de circulação, via RENAJUD, 

para efetivação da tutela pretendida. 2. Agravo em Recurso Especial 

conhecido. Recurso Especial conhecido e não provido. (STJ; AREsp 

1.291.004; Proc. 2018/0109149-3; MG; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 

18/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 4234) Ante o exposto, defiro o pedido 

de inclusão de restrição ao veículo indicado na exordial, através do 

sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição 

no veículo registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006754-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO DE SOUZA NEVES (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))

 

CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema acerca 

do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, 

art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, 

se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e arquivamento 

automático.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007139-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REILLER LOPES DE SOUZA OAB - GO0038258A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAIR CAVALCANTE MACHADO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando ciente 

de que se permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias a carta precatória 

será devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000006-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIENE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002572-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITELIO FURLAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14394/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre o auto de avaliação id. 29372552, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000393-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO GOELLNER (EXECUTADO)

FERNANDO GOELLNER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS RENATO HERINGER OAB - MT5280-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem acerca do documento id. 29375791, 

requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003678-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE BESERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003678-82.2018.8.11.0037 CLARICE 

BESERRA DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por CLARICE 

BESERRA DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

28955992 a parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 

29236610, 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 29236610). 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, 

18 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000249-39.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. N. D. S. (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004756-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO FERREIRA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 ( 

cinco) dias sob pena de extinção .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000624-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO OLIVEIRA DE AVILA (EXECUTADO)

 

Certifico que o pagamento da diligência id. 28679964 não pertence a este 

processo, assim impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para comprovar o depósito da diligência para expedição de 

mandado, corretamente, no prazo de 05(cinco) dias, devendo a guia ser 

emitida através do site www.tjmt. jus.br - emissão de guia on line - 

diligência - emissão de guia de diligência - encaminhando a este juízo o 

comprovante de pagamento original e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002370-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MACSUEL ROSA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

aguas de primavera (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (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 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1002370-74.2019.8.11.0037 MACSUEL ROSA GOMES aguas de primavera 

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, 18 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003341-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO JOSE MOLINA (REU)

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003341-59.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

HILARIO JOSE MOLINA, ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA Vistos. 

Considerando as tentativas infrutíferas de citar a parte requerida, DEFIRO 

o pedido retro. Após, sendo inexitosa a intimação por Oficial de Justiça, 

proceda-se a CITAÇÃO POR HORA CERTA, nos termos do artigo 275, § 

2º, do Código de Processo Civil, no endereço constante no ID 19989215, 

conforme pugnado pelo requerente. Certificado o decurso do prazo sem 

manifestação pela parte requerida, nomeio como curador especial a 

Defensoria Pública atuante nesta comarca, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão. Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte requerente para se manifestar, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002936-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN TALIS CECATTO (AUTOR(A))

DYORDAN RICHARD CECATTO (AUTOR(A))

MILTON GILBERTO RABER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXEY KUZNETSOV (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (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 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1002936-57.2018.8.11.0037 DYORDAN RICHARD CECATTO e outros (2) 

ALEXEY KUZNETSOV 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, 18 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002349-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERASMO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - GO40428 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1002349-35.2018.8.11.0037 

AUTOR(A): FRANCISCO ERASMO RODRIGUES REU: AYMORE Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO ajuizada por FRANCISCO ERASMO 

RODRIGUES em face de AYMORE, ambos devidamente qualificados nos 

autos. As partes pugnaram 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 requerente. 

Cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos patronos. 

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, 18 de fevereiro de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000335-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA DE SOUZA MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1000335-15.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

REQUERIDO: ERIKA DE SOUZA MELO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA em face de ERIKA DE SOUZA MELO. No ID retro, 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 requerente, 

tendo em vista a ausência de comprovação de acordo entre as partes. 

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, 18 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006809-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ORIGINAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GARCIA PEREZ OAB - SP104866 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006409-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1006409-51.2018.8.11.0037 LUCAS 

SOARES DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por LUCAS 

SOARES DA SILVA em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

28851761, a parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 
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28769246, 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 28769246,). 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, 

17 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001747-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO EIITI MUROFUSE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal, requerendo 

o que entender de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003692-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003692-03.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SEBASTIAO GONCALVES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Inicialmente, determino a conversão da ação para cumprimento de 

sentença. Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que deverá ser 

certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na inicial e 

determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 

3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento dos 

valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003349-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELIRIO DALZOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003349-36.2019.8.11.0037. AUTOR(A): DELIRIO DALZOTTO REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por DELIRIO DALZOTTO 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou 

como rurícola durante praticamente toda a sua vida e requer, por 

conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o quantum 

relativo a um salário mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 

48, § 1º, e 142, ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citada, a parte 

requerida ofereceu contestação (id n. 22015817), requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. Impugnação à contestação no id n. 22809056. Em audiência de 

instrução foram ouvidas 2 (duas) testemunhas. A parte requerida, 

devidamente intimada para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, 

para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição 

Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade 

mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para qualquer 

trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) 

anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o limite para 

os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa compatibilidade, 

repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da idade, 

deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em regime 

de economia familiar, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento. De acordo com o disposto no 

artigo 11, §1º, entende-se como regime de economia familiar a atividade 

em que 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 permanentes. Nesse 

sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL. 

BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

(...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A alegação 

do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o exercício 

da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, pois os 

documentos juntados consubstanciam início de prova material suficiente, 

que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho rural da 
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parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do aresto 

recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo período 

legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 2 (duas) situações. A 

primeira, se no momento de preenchimento do requisito etário o segurado 

cumprir o período de carência exigido nesta mesma data, não há 

necessidade de comprovação do trabalho rural até o requerimento do 

benefício, caso este seja posterior à data do preenchimento dos 

requisitos. A segunda, é se no momento do preenchimento do requisito 

etário o segurado não cumprir o período de carência, há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o momento do requerimento do 

benefício, ainda que de forma descontínua, desde que cumprida a 

carência exigida no ano do implemento das demais condições (artigo 142 

da Lei 8.213/91). No caso dos autos, verifico que a parte requerente não 

logrou êxito em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista 

que não demonstrou o exercício de atividade rural no regime de economia 

de subsistência pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial 

à concessão do benefício pleiteado. Consoante às lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência 

de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004366-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA LEITE DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004366-10.2019.8.11.0037. AUTOR(A): AUREA LEITE DE BRITO REU: 

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

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE ajuizada por AUREA LEITE DE BRITO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola 

durante praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 48, § 1º, e 142, 

ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu 

contestação (id n. 22660743), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. Impugnação à 

contestação no id n. 24213807. Em audiência de instrução foram ouvidas 

2 (duas) testemunhas. A parte requerida, devidamente intimada para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA 

POR IDADE formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurado obrigatório como rurícola. Ausentes eventuais questões 

preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deve comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito dos 

trabalhadores que ingressaram no sistema em data anterior à vigência da 

Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade de requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, independentemente de 

contribuição, bastando apenas comprovar o exercício de atividade rural, 

em número de meses idênticos à carência para o benefício. A mesma lei 

exige a carência mínima de contribuições mensais, conforme dispõe o art. 

143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, se 

mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, 

§2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade 

de segurado especial em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que 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 

permanentes. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR 

RURAL. BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. 1. (...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A 

alegação do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o 

exercício da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, 

pois os documentos juntados consubstanciam início de prova material 
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suficiente, que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho 

rural da parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do 

aresto recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo 

período legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 2 (duas) situações. A 

primeira, se no momento de preenchimento do requisito etário o segurado 

cumprir o período de carência exigido nesta mesma data, não há 

necessidade de comprovação do trabalho rural até o requerimento do 

benefício, caso este seja posterior à data do preenchimento dos 

requisitos. A segunda, é se no momento do preenchimento do requisito 

etário o segurado não cumprir o período de carência, há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o momento do requerimento do 

benefício, ainda que de forma descontínua, desde que cumprida a 

carência exigida no ano do implemento das demais condições (artigo 142 

da Lei 8.213/91). No caso dos autos, verifico que a parte requerente não 

logrou êxito em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista 

que não demonstrou o exercício de atividade rural no regime de economia 

de subsistência pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial 

à concessão do benefício pleiteado. Consoante às lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência 

de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004017-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004017-07.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JOAQUIM ALVES DA SILVA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL ajuizada por JOAQUIM ALVES DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola 

durante praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu 

contestação (id n. 22512317), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. Impugnação à 

contestação no id n. 23902844. Em audiência de instrução foram ouvidas 

2 (duas) testemunhas. A parte requerida, devidamente intimada para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Trata-se de pedido de 

APOSENTADORIA POR IDADE, formulado por meio de ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento 

da qualidade de segurado obrigatório como rurícola. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deve comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito dos 

trabalhadores que ingressaram no sistema em data anterior à vigência da 

Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade de requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, independentemente de 

contribuição, bastando apenas comprovar o exercício de atividade rural, 

em número de meses idênticos à carência para o benefício. A mesma lei 

exige a carência mínima de contribuições mensais, conforme dispõe o art. 

143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, se 

mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade de 

segurado especial em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, entende-se 

como regime de economia familiar a atividade em que 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 permanentes. É cediço que há bem pouco tempo os negócios 

eram, em sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a 

palavra do homem tinha muita validade, não sendo frequente a avença 

escrita dos negócios. Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, 

por meio documental, que exerciam a atividade rural, pois além do costume 
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acima citado, os trabalhadores não tinham estudos, dificultando a 

obtenção de documentos próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola 

na obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, as decisões 

do Superior Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 

1ª Região têm sido bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova 

material, bastando qualquer documento idôneo, que, corroborado com 

prova testemunhal, seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, 

não sendo necessária à apresentação de documentação de todo o 

período de carência. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR 

RURAL. BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. 1. (...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A 

alegação do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o 

exercício da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, 

pois os documentos juntados consubstanciam início de prova material 

suficiente, que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho 

rural da parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do 

aresto recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo 

período legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018) 

grifei. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3.No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente preenche o 

requisito da idade, já que conta na data da propositura da ação com 61 

(sessenta e um) anos de idade, conforme documentos de id n. 21930405. 

Quanto a qualidade de segurado e carência, a parte autora apresentou 

documentos, os quais comprovam início razoável de prova material, 

através de fotocópias de: certidão de casamento, certidão de exercício de 

atividade rural, ficha de inscrição e controle do sindicato dos 

trabalhadores rurais, notas fiscais (ids n. 21930420, n. 21930424, n. 

21930432, n. 21930643 e n. 21930652), atendendo aos preceitos da 

Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. Além da prova documental, 

exsurge clara e em completa harmonia, a prova oral produzida na 

instrução. Assim, entendo que a prova documental apresentada, aliada à 

prova testemunhal colhida em juízo, bem como a realidade fática que acima 

mencionei, autorizam o deferimento do pleito formulado pela parte 

requerente. Com efeito, as testemunhas Arnildo e José, ouvidas em 

audiência, afirmaram conhecerem a parte requerente há cerca de 40 

(quarenta) anos, sendo que ambas presenciaram o seu trabalho na 

lavoura. Pelos depoimentos, verifica-se a comprovação da atividade rural 

exercida pela parte requerente, em consonância com os documentos 

juntados aos autos, sendo que o lapso temporal do exercício de atividades 

rurícola se encontra em conformidade com as exigências do artigo 143 da 

Lei nº 8.213/91. Nessa esteira, considero os documentos juntados aos 

autos como início de prova documental, sendo que, fortalecidos com o 

testemunho coerente prestado em Juízo, comprovam que a parte 

requerente exerceu atividade rural, atendendo ao período exigido pela lei. 

Portanto, a parte requerente faz jus à aposentadoria por idade, nos termos 

do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, independentemente de contribuição e, 

estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, 

no valor de um salário mínimo por mês, devido a partir da data do 

requerimento administrativo (01/08/2018 – id n. 21930407), observada a 

eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios 

conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, 

“os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem 

a partir da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação do benefício nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
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Secretário de Fazenda do Município de Primavera do Leste (IMPETRADO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007370-89.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK 

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por ANDRÉ 

WILLIAM CHORMIAK contra ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

devidamente qualificado nos autos. Aduz o impetrante, em síntese, que é 

advogado e, em 15/02/2018, requereu junto ao impetrado a isenção do 

ISSQN, com base no artigo 132, IV, do CTM. Assim, pugnou, liminarmente, 

a suspensão da cobrança do ISSQN referente ao ano de 2018, a liberação 

da certidão negativa de débitos ou a certidão positiva com efeito de 

negativa, bem como a sustação de qualquer protesto em razão do débito 

objeto da demanda. No id n. 16413837, o pedido liminar foi deferido. No 

entanto, em razão do agravo interposto pelo impetrado, a referida decisão 

foi reformada, conforme acordão juntado no id n. 28109905. Informações 

prestadas pelo MUNICÍPIO no id n. 17648212. Instado a se manifestar, o 
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Ministério Público pugnou por sua não intervenção, visto que não há 

interesse individual que tenha relevância social (id n. 20182941). É o breve 

relato. Fundamento e decido. Considerando as peculiaridades do caso, 

preliminarmente, mister se faz alguns esclarecimentos quanto ao 

cabimento do Writ. O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988. 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. No mesmo sentido enuncia o 

artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis: “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”. Portanto, pela localização de sua 

disposição legal, é considerado direito e garantia fundamental do cidadão, 

que visa amparar os direitos individuais contra abusos praticados pelo 

Estado. Hely Lopes Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que 

entende por direito líquido e certo: "Direito líquido e certo é o que se 

apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto 

a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, 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". (in Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª 

Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). No caso dos autos, tenho que a ordem 

pretendida não merece acolhimento. Senão, vejamos. Cinge-se a 

controvérsia quanto a não incidência do ISSQN sobre os serviços 

advocatícios de advogados que comprovem prestação de assistência 

jurídica gratuita, conforme previsão contida no artigo 132, IV, da Lei n. 

699/2001. A respeito do assunto, o Superior Tribunal Federal, no 

julgamento da ADPF nº 190/SP, firmou o seguinte entendimento: “É 

inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de 

cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar 

nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal 

que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo 

art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a 

prestação de serviço na territorialidade do ente tributante. (STF, Tribunal 

Pleno, ADPF 190/SP, relator Ministro Edson Fachin, publicado em 27 de 

abril de 2017”. No mesmo sentido, eis o entendimento do nosso tribunal: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO 

EXIGIBILIDADE ISSQN – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – 

ADVENTO LC Nº 116/003 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “É 

inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de 

cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar 

nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal 

que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo 

art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a 

prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” (STF, Tribunal 

Pleno, ADPF 190/SP, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da 

Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2017). (TJMT - N.U 

1000314-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 15/01/2020). Ademais, 

consigno que o artigo 132, IV, da Lei Municipal n. 699/2001 foi revogado 

pela Lei n. 1735/2018 (artigo 4º), de modo que, não caracterizada, sob 

qualquer ângulo, a ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte 

impetrada, a denegação da ordem é medida que se impõe. Ante os 

fundamentos expostos, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da 

Lei n. 12.016/09. REVOGO a liminar concedida no id n. 16413837. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 25 

da Lei n.º 12.016/2009. Deixo de remeter os autos ao duplo grau de 

jurisdição, visto que não há previsão de reexame na Lei n. 12.016 /2009 

quando denegada a ordem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000489-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO 

LESTE - SINSPP - LESTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA TOMASONI (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE (IMPETRADO)

LEONARDO TADEU BORTOLIN (AUTORIDADE COATORA)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000489-96.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE 

IMPETRADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE 

AUTORIDADE COATORA: LEONARDO TADEU BORTOLIN, ADRIANA 

TOMASONI Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

LIMINAR impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – SINSPP-LESTE contra ato ilegal 

praticado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ADRIANA 

TOMAZONI, e PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, devidamente qualificado nos autos. Narra 

a parte impetrante, em síntese, que foram criadas normativas sobre como 

devem proceder às comissões de atribuição em cada unidade escolar, 

sem margem para qualquer discricionariedade. Alega que o impetrado não 

considera assíduo o servidor que esteve afastado do serviço para 

tratamento da própria saúde, vez que a Portaria Interna nº 022/2017 não 

contempla o profissional que se encontra de licença médica. Relata que a 

contagem de pontos serve como critério para atribuição de aulas 

conforme pontuação obtida pelo docente, resultando na sua classificação 

no processo, de modo que, com a referida portaria, o profissional que 

esteve em licença médica sofrerá prejuízos em razão dos descontos 

desses dias em sua assiduidade, sendo prejudicado no resultado final 

classificatório. Dessa forma, pugnou, liminarmente, a concessão da 

segurança para que as autoridades coatoras considerem ASSÍDUOS em 

100% (cem por cento), os profissionais aqui substituídos que, no decorrer 

do ano letivo de 2017, fizeram o uso de LICENÇA MÉDICA devidamente 

comprovada mediante ATESTADO MÉDICO passando a considerar esses 

dias como efetivo exercício em relação a contagem de pontos no 

processo de atribuição de aulas. No id n. 16436931, o pedido liminar foi 

indeferido. No id n. 19762897, o Município reiterou as informações 

preliminares apresentadas no id n. 12264850. Manifestação ministerial no 

id n. 24192206 pela denegação da ordem. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Considerando as peculiaridades do caso, preliminarmente, mister 

se faz alguns esclarecimentos quanto ao cabimento do Writ. O mandado 

de segurança está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição 

Federal de 1988. 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. No mesmo sentido enuncia o artigo 1º da Lei 

nº 12.016/2009, verbis: “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”. Portanto, pela localização de sua disposição legal, é 

considerado direito e garantia fundamental do cidadão, que visa amparar 

os direitos individuais contra abusos praticados pelo Estado. Hely Lopes 

Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que entende por direito líquido 

e certo: "Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, 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". (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). 

No caso dos autos, tenho que a ordem pretendida não merece 
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acolhimento, tendo em vista a disposição legal do ato praticado. Senão, 

vejamos. Cinge-se a controvérsia quanto ao ato de contagem de pontos 

no processo de atribuição de aulas, tendo em vista o critério de 

assiduidade utilizado pela administração municipal, através da Portaria 

Interna n. 022/2017. A parte impetrante alega que a ausência justificada do 

servidor, em razão de atestado médico ou licença médica, interfere no 

critério de assiduidade e prejudica na contagem de pontos. A respeito do 

assunto, observo que o artigo 19 da referida Portaria dispõe que a 

ausência justificada do servidor não prejudica a contagem de pontos, mas 

contabiliza de forma proporcional de acordo com as faltas, a fim de apurar 

a efetiva assiduidade do servidor em seu local de trabalho, conforme 

disposto no inciso II. Vejamos: Artigo 19 – Será considerado como 

Assiduidade, para a contagem de pontos, os itens abaixo elencados e 

constantes na Ficha de Contagem de pontos para a Atribuição da Jornada 

de Trabalho nos Anexos, I, II e III: I – A presença efetiva do profissional em 

seu local de trabalho, sem ausência no decorrer do ano letivo de 2017, 

conforme indicador constante no item 6, alínea “a”; II – Os profissionais 

que tiver ausência justificada, no decorrer do ano letivo de 2017, terão 

direito à pontuação, conforme proporção de dias de ausências das 

atividades laborais e indicadores estabelecidos no item 6, alíneas “b”, “c”, 

“d” e “e”; III – O profissional que tiver ausência injustificada no ano de 2017 

na Unidade Escolar, comprovada conforme documentação encaminhada à 

Unidade Executora terá direito à pontuação, conforme proporção de dias 

de ausências das atividades laborais e indicadores estabelecidos no item 

6, alíneas “b”, “c” e “d”; (...) §1º - O critério de pontuação por Assiduidade 

será utilizado apenas em relação ao desempenho das atividades do 

profissional no processo de Atribuição de Jornada de Trabalhado, não 

havendo descontos financeiros em seu pagamento, quando a ausência 

for justificada; §2º - Os dias em que o servidor estiver usufruindo de 

Licença Maternidade, Licença Paternidade, Licença Prêmio, doação de 

sangue, atestado de óbito, férias, casamento, folgas em virtude de 

Convocação da Justiça Eleitoral ou Poder Judiciário não deverão ser 

contabilizados como ausência. Dessa forma, não caracterizada, sob 

qualquer ângulo, a ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte 

impetrada, a denegação da ordem é medida que se impõe. Ante os 

fundamentos expostos, e em consonância com o parecer ministerial, 

DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/09. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 25 

da Lei n.º 12.016/2009. Deixo de remeter os autos ao duplo grau de 

jurisdição, visto que não há previsão de reexame na Lei n. 12.016 /2009 

quando denegada a ordem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004886-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004886-04.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: ANDREA MARIA LACERDA 

PLAVIACK IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT Vistos. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado 

por ANDRÉA MARIA LACERDA PLAVIAK contra ato ilegal praticado pelo 

Sr. VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

FAZENDA e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente 

qualificado nos autos. Pretende a parte impetrante a concessão de 

TUTELA DE URGÊNCIA para lhe desobrigar de recolher o valor exigido no 

DAR Municipal, bem como determinar a imediata suspensão da 

exigibilidade do suposto crédito tributário, devendo o Município de 

Primavera do Leste-MT se abster, por si, ou por qualquer outro agente 

vinculado, de efetuar o lançamento ou praticar qualquer ato ou 

procedimento tendentes a exigir da Impetrante o pagamento de qualquer 

valor a título de ISSQN referente ao ano de 2018. No id n. 15136849, o 

pedido liminar foi deferido. No entanto, em razão do agravo interposto pelo 

impetrado, a referida decisão foi reformada, conforme acordão juntado no 

id n. 28671318. Informações prestadas pelo MUNICÍPIO no id n. 19403860. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Considerando as peculiaridades do 

caso, preliminarmente, mister se faz alguns esclarecimentos quanto ao 

cabimento do Writ. O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988. 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. No mesmo sentido enuncia o 

artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis: “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”. Portanto, pela localização de sua 

disposição legal, é considerado direito e garantia fundamental do cidadão, 

que visa amparar os direitos individuais contra abusos praticados pelo 

Estado. Hely Lopes Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que 

entende por direito líquido e certo: "Direito líquido e certo é o que se 

apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto 

a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, 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". (in Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª 

Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). No caso dos autos, tenho que a ordem 

pretendida não merece acolhimento. Senão, vejamos. Cinge-se a 

controvérsia quanto a não incidência do ISSQN sobre os serviços 

advocatícios de advogados que comprovem prestação de assistência 

jurídica gratuita, conforme previsão contida no artigo 132, IV, da Lei n. 

699/2001. A respeito do assunto, o Superior Tribunal Federal, no 

julgamento da ADPF nº 190/SP, firmou o seguinte entendimento: “É 

inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de 

cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar 

nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal 

que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo 

art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a 

prestação de serviço na territorialidade do ente tributante. (STF, Tribunal 

Pleno, ADPF 190/SP, relator Ministro Edson Fachin, publicado em 27 de 

abril de 2017”. No mesmo sentido, eis o entendimento do nosso tribunal: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO 

EXIGIBILIDADE ISSQN – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – 

ADVENTO LC Nº 116/003 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “É 

inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de 

cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar 

nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal 

que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo 

art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a 

prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” (STF, Tribunal 

Pleno, ADPF 190/SP, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da 

Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2017). (TJMT - N.U 

1000314-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 15/01/2020). Não 

obstante, não é juridicamente admissível a aplicação da hipótese de não 

incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 

prevista no artigo 132, IV e parágrafo único, da Lei Municipal, conforme 

ressaltado no acordão juntado no id n. 28671318. Ademais, consigno que 

o artigo 132, IV, da Lei Municipal n. 699/2001 foi revogado pela Lei n. 

1735/2018 (artigo 4º), de modo que, não caracterizada, sob qualquer 

ângulo, a ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte impetrada, a 

denegação da ordem é medida que se impõe. Ante os fundamentos 

expostos, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da Lei n. 

12.016/09. REVOGO a liminar concedida no id n. 15136849. Sem custas. 

Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei 

n.º 12.016/2009. Deixo de remeter os autos ao duplo grau de jurisdição, 
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visto que não há previsão de reexame na Lei n. 12.016 /2009 quando 

denegada a ordem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003471-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE MT 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003471-83.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI IMPETRADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado 

por SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI contra ato ilegal praticado pelo 

Sr. VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

FAZENDA e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente 

qualificado nos autos. Pretende a parte impetrante a concessão de 

TUTELA DE URGÊNCIA para lhe desobrigar de recolher o valor exigido no 

DAR Municipal, bem como determinar a imediata suspensão da 

exigibilidade do suposto crédito tributário, devendo o Município de 

Primavera do Leste-MT se abster, por si, ou por qualquer outro agente 

vinculado, de efetuar o lançamento ou praticar qualquer ato ou 

procedimento tendentes a exigir da Impetrante o pagamento de qualquer 

valor a título de ISSQN referente ao ano de 2018. No id n. 13575201, o 

pedido liminar foi deferido. No entanto, em razão do agravo interposto pelo 

impetrado, houve a suspensão da eficácia da decisão, conforme juntado 

no id n. 14886114. Informações prestadas pelo MUNICÍPIO no id n. 

13878081. É o breve relato. Fundamento e decido. Considerando as 

peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz alguns 

esclarecimentos quanto ao cabimento do Writ. O mandado de segurança 

está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988. 

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. No 

mesmo sentido enuncia o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis: 

“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”. 

Portanto, pela localização de sua disposição legal, é considerado direito e 

garantia fundamental do cidadão, que visa amparar os direitos individuais 

contra abusos praticados pelo Estado. Hely Lopes Meirelles, por sua vez, 

prossegue dizendo o que entende por direito líquido e certo: "Direito líquido 

e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na 

sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por 

outras palavras, 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". (in Mandado de 

Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 

Habeas Data, 20ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). No caso dos autos, 

tenho que a ordem pretendida não merece acolhimento. Senão, vejamos. 

Cinge-se a controvérsia quanto a não incidência do ISSQN sobre os 

serviços advocatícios de advogados que comprovem prestação de 

assistência jurídica gratuita, conforme previsão contida no artigo 132, IV, 

da Lei n. 699/2001. A respeito do assunto, o Superior Tribunal Federal, no 

julgamento da ADPF nº 190/SP, firmou o seguinte entendimento: “É 

inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de 

cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar 

nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal 

que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo 

art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a 

prestação de serviço na territorialidade do ente tributante. (STF, Tribunal 

Pleno, ADPF 190/SP, relator Ministro Edson Fachin, publicado em 27 de 

abril de 2017”. No mesmo sentido, eis o entendimento do nosso tribunal: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO 

EXIGIBILIDADE ISSQN – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – 

ADVENTO LC Nº 116/003 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “É 

inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de 

cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar 

nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal 

que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo 

art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a 

prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” (STF, Tribunal 

Pleno, ADPF 190/SP, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da 

Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2017). (TJMT - N.U 

1000314-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 15/01/2020). Não 

obstante, não é juridicamente admissível a aplicação da hipótese de não 

incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 

prevista no artigo 132, IV e parágrafo único, da Lei Municipal, conforme 

ressaltado pelo Relator na decisão juntada no id n. 14886114. Ademais, 

consigno que o artigo 132, IV, da Lei Municipal n. 699/2001 foi revogado 

pela Lei n. 1735/2018 (artigo 4º), de modo que, não caracterizada, sob 

qualquer ângulo, a ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte 

impetrada, a denegação da ordem é medida que se impõe. Ante os 

fundamentos expostos, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da 

Lei n. 12.016/09. REVOGO a liminar concedida no id n. 13575201. 

Encaminhe-se cópia da presente ao Desembargador Relator do Agravo 

interposto. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios, a 

teor do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009. Deixo de remeter os autos ao 

duplo grau de jurisdição, visto que não há previsão de reexame na Lei n. 

12.016 /2009 quando denegada a ordem. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004064-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGET COMERCIO,CONSTRUCOES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE GABRIEL OAB - SP341590 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREGOEIRA OFICIAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1 0 0 4 0 6 4 - 1 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  I M P E T R A N T E :  S E R G E T 

COMERCIO,CONSTRUCOES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA IMPETRADO: 

PREGOEIRA OFICIAL Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO LIMINAR impetrado por SERGET MOBILIDADE VIÁRIA LTDA 

contra ato ilegal praticado por ALESSANDRA AMORIM SANTOS, 

PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente 

qualificado nos autos. Aduz, em síntese, que a Administração Municipal de 

Primavera do Leste/MT expediu o edital relativo ao PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 042/2018 visando o registro de preços para futura e eventual 

contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de 

sinalização viária para uso da Coordenadoria Municipal de Trânsito e 

Transporte Urbano – CMTU, sendo a impetrante inabilitada por não ter 

apresentado o seu cartão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, 

documento este de consulta pública junto ao site da Receita Federal do 

Brasil, além de estar referenciado em diversos documentos apresentados 

pela impetrante. Assim, pugnou, em sede de liminar, a suspensão da 
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eficácia da decisão proferida no dia 08.06.2018 nos autos administrativos 

nº 596/2018 – Pregão nº 042/2018 – SRP, que inabilitou a impetrante por 

mera formalidade, ante a não apresentação do cartão do CNPJ. No id n. 

13757545, o pedido liminar foi deferido. Devidamente notificada, a 

impetrada não apresentou as informações. Parecer ministerial pela 

concessão da ordem no id n. 24190653. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Considerando as peculiaridades do caso, preliminarmente, mister 

se faz alguns esclarecimentos quanto o cabimento do Writ. O mandado de 

segurança está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal 

de 1988. 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. No mesmo sentido enuncia o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, 

verbis: “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”. Portanto, pela localização de sua disposição legal, é considerado 

direito e garantia fundamental do cidadão, que visa amparar os direitos 

individuais contra abusos praticados pelo Estado. Hely Lopes Meirelles, 

por sua vez, prossegue dizendo o que entende por direito líquido e certo: 

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, 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". (in 

Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de 

Injunção, Habeas Data, 20ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). No caso dos 

autos, tenho que a ordem pretendida merece deferimento. Senão, 

vejamos. Cinge-se a controvérsia referente ao procedimento licitatório 

(Pregão Presencial de n. 042/2018) que inabilitou a impetrante de participar 

da licitação e contratar com a Administração Pública por falta de 

apresentação do cartão de CNPJ. No entanto, tal documentação poderia 

ter sido consultada em sítios eletrônicos, uma vez que o item 11.4 do edital 

viabilizava tal possibilidade ao pregoeiro. Outrossim, conforme exposto na 

decisão inicial, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não 

é absoluto, podendo ser relativizado quando observado formalismo 

excessivo, ponderando o objetivo a ser alcançado e afastando as 

exigências desnecessárias e de excessivo rigor, a fim de obter a 

contratação mais vantajosa para a administração pública. Nesse sentido: 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA 

–INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – EXCESSO DE 

FORMALISMO – EXIGÊNCIAS CUMPRIDAS – SENTENÇA RATIFICADA. Não 

se pode, neste caso, inabilitar impetrante por excesso de formalismo , se a 

documentação por ela carreada comprovou a regularidade exigida no 

edital. Assim, cumpridas as exigências previstas na lei do certame, não há 

se falar em ofensa ao procedimento licitatório, seja por violação aos 

princípios da igualdade entre as partes, da proporcionalidade ou da 

razoabilidade. (TJMT - N.U 0002064-52.2014.8.11.0020, , LUIZ CARLOS 

DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019). APELAÇÃO CÍVEL 

- ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA 

SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR POR PERDA DO OBJETO - 

REJEIÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO - NÃO VERIFICAÇÃO - FORMALISMO EXCESSIVO - 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - OBJETIVO ALCANÇADO - LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ - VERIFICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - O andamento do 

processo licitatório para fase ulterior ao objeto de apreciação judicial não 

acarreta a falta de interesse de agir e nem a perda do objeto da ação, que 

poderá quando da apreciação do mérito excluir licitante ou mesmo anular 

todo o procedimento administrativo. - O princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório não é absoluto, devendo ser relativizado quando 

observado formalismo excessivo, devendo ser aplicado o princípio da 

razoabilidade, ponderando o objetivo a ser alcançado e afastando as 

exigências desnecessárias e de excessivo rigor. - O direito postulatório 

do autor pode ser reprimido quando exercido de forma abusiva e 

temerária, aplicando-se a multa prevista no artigo 80, inciso V, do Código 

de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10000160572160002 MG, Relator: 

Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 25/06/0017, Câmaras Cíveis / 7ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2017). Dessa forma, 

considerando as lições acima colimadas, presentes os pressupostos 

autorizadores da concessão da ordem no mandado de segurança, a 

procedência é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão da decisão 

proferida nos autos administrativos nº 596/2018 – Pregão nº 042/2018 e 

declarar válida a habilitação da impetrante no referido processo, se por 

outro motivo não estiver inabilitada. Sentença sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, a teor do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. 

Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se com baixas e comunicações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000073-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fiscal de Tributos Estaduais - FTE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000073-94.2019.8.11.0037. IMPETRANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

CRUZEIRO LTDA IMPETRADO: FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS - FTE 

Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR 

impetrado por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA contra ato 

ilegal praticado pelo AGENTE DE TRIBUTOS FISCAIS ESTADUAIS, 

objetivando a suspensão da cobrança do ICMS DIFAL e, 

consequentemente, a liberação do registro, licenciamento e emplacamento 

dos veículos junto ao DETRAN/MT, bem como a liberação da certidão 

negativa de débitos ou então certidão positiva com efeito negativa em 

relação ao supramencionado imposto. No id n. 17375547, o pedido liminar 

foi deferido em parte. Informações apresentadas pelo impetrado no id n. 

18389834. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou por sua 

não intervenção, visto que não há interesse individual que tenha 

relevância social (id n. 20182957). É o breve relato. Fundamento e decido. 

Considerando as peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz 

alguns esclarecimentos quanto o cabimento do Writ. O mandado de 

segurança está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal 

de 1988. 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. No mesmo sentido enuncia o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, 

verbis: “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”. Portanto, pela localização de sua disposição legal, é considerado 

direito e garantia fundamental do cidadão, que visa amparar os direitos 

individuais contra abusos praticados pelo Estado. Hely Lopes Meirelles, 

por sua vez, prossegue dizendo o que entende por direito líquido e certo: 

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, 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". (in 

Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de 

Injunção, Habeas Data, 20ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). No caso dos 

autos, tenho que a ordem pretendida merece deferimento. Senão, 

vejamos. Da análise dos autos, verifico que a parte impetrada, em decisão 

administrativa, afastou a não incidência do ICMS referente aos veículos 
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adquiridos pelo impetrante, sob o argumento de descaracterização do 

Arrendamento Mercantil realizado em razão do recolhimento mensal do 

Valor Residual Garantido (VRG). No entanto, o parcelamento ou a 

antecipação do Valor Residual Garantido (VRG) não tem condão de 

descaracterizar o contrato para o de compra e venda, consoante dispõe a 

Súmula n. 293 do Superior Tribunal de Justiça: “a cobrança antecipada do 

valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de 

arrendamento mercantil”. Ainda, nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DA DESCARACTERIZAÇÃO DO 

ARRENDAMENTO MERCANTIL – ANTECIPAÇÃO DO VGR - SÚMULA 293, 

STJ - ANÁLISE DOS JUROS REMUNERÁRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO 

PREJUDICADA NOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(LEASING) - PACTA SUNT SERVANDA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 

DIÁRIA PACTUADA – IMPOSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – 

TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL – 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO E 

TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO – COBRANÇA INDEVIDA NOS 

CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 

3.518/2007 – APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CPC 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A antecipação do Valor Residual 

Garantido (VGR) não tem o condão de descaracterizar o contrato para o 

de compra e venda, uma vez que, ao final, remanescem incólumes as 

opções de renovar o arrendamento, devolver o bem ou comprá-lo, 

conforme atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado 

pelo Enunciado Sumular nº. 293. (...) (TJMT - Ap 5861/2013, , TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DESA.CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 

11/06/2014). Dessa forma, considerando as lições acima colimadas, 

presentes os pressupostos autorizadores da concessão da ordem no 

mandado de segurança, a procedência em parte é medida que se impõe. 

Não obstante, consigno que a liminar foi devidamente cumprida, conforme 

informação apresentada no id n. 18389835. Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar a não 

incidência do ICMS DIFAL referente às notas fiscais descritas na inicial, 

nos termos da fundamentação supra, se por outro motivo não estiver 

pendente, confirmando, dessa forma, a liminar concedida no id n. 

17375547. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, a teor do disposto 

no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se com baixas e comunicações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-81.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH (REQUERENTE)

NATHALIA QUEIROZ SULZBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000867-81.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:GABRIELA 

QUEIROZ SULZBACH e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH POLO PASSIVO: VIACAO SAO LUIZ 

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: 

Matutino Data: 02/06/2020 Hora: 10:20 , 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001200-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR DA SILVA CABRAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001200-04.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - 

EPP EXECUTADO: ALDAIR DA SILVA CABRAL Vistos, Conforme 

depreende dos autos, a parte exequente requer o desbloqueio das contas 

bancárias da parte executada e a extinção e consequente arquivamento 

do feito, eis que a parte devedora adimpliu a obrigação de pagar quantia 

certa diretamente em seu estabelecimento comercial. É relatório. Decido. 

Considerando que a parte executada fez a quitação do débito, objeto de 

cobrança nestes autos, o processo atingiu sua finalidade, com o 

reconhecimento da procedência do pedido e respectivo pagamento. Desta 

forma, a extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento 

pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Este juízo promoveu o desbloqueio 

das contas bancárias da parte executada, conforme comprovante em 

anexo. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos ao artigo 

54 e 55 da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 11 de 

dezembro de 2019. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011329-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA MAYARA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099-O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, impulsiono o feito para intimar 

a(s) parte(s) credora(s), na pessoa do(a,s) seu(ua,s) advogado(a,s), 

acerca da Certidão de Dívida expedida neste processo, cujo documento 

original está disponível para retirada na Secretaria da 5ª Vara, mediante a 

necessária identificação pessoal. Primavera do Leste/MT, 18 de fevereiro 

de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia Borges de Moura Cabriote 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000514-41.2020.8.11.0037. REQUERENTE: HENNYNK FERNANDO 

PRATES REQUERIDO: OI S/A Vistos, Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizado por HENNYNK FERNANDO 

PRATES em face de OI S/A. Narra a parte requerente que foi cliente da 

requerida por mais de 05 (cinco) anos, cujo contrato se trata do 

505.095.610 -9 e número identificador do cliente 3614745460000007, 

referentes à linha telefônica 66 3498 -2777. Que mudou de endereço, 

solicitando a transferência do telefone para a rua Nair Caniatti, 205, Pq. 

Eldorado, porém foi informado que não havia disponibilidade de internet no 

local, por se tratar de um bairro novo, mencionando, inclusive, que um 

técnico iria até a residência para as providências cabíveis. No entanto, os 

dias se passaram e o técnico não compareceu a residência, motivo pelo 

qual o autor ligou mais uma vez para a requerente, em maio/2019, sendo 

atendido de forma grosseira pelo atendente da empresa ré. Por este 
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motivo, solicitou que sua linha fosse cancelada, não tendo mais interesse 

nos serviços da empresa, pagando a última fatura em junho/2019, 

concluindo, então, que não havia mais nenhuma relação entre ambos. 

Ocorre que, em novembro/2019 o autor começou a receber ligações de 

uma empresa de cobrança, que em nome da oi informou-lhe que havia 

faturas em aberto, referentes aos meses de agosto, setembro e outubro 

de 2019, posteriores ao cancelamento da linha. Nesse sentido, entrou em 

contato telefônico com a ré para contestar as faturas, onde foi tratado 

novamente com grosseria pelo atendente, abrindo, logo em seguida, 

reclamação junto a ANATEL, informando o ocorrido e solicitando as 

providências cabíveis. Posteriormente, recebeu uma ligação da empresa 

requerida em decorrência da abertura da reclamação, sendo informado 

que a contestação foi procedente e que não havia nenhum débito em seu 

nome junto à operadora. Porém, após ficar despreocupado com a 

situação, o requerente recebeu um e-mail do monitoramento de seu CPF 

informando-lhe que seu nome havia sido incluso no cadastro de 

inadimplentes (SERASA), referente ao débito que a própria operadora 

havia cancelado. Diante disso, pretende a antecipação de tutela de 

urgência para determinar a exclusão do registro de seu nome junto ao 

cadastro de inadimplentes (SERASA). Instruiu a inicial com documentos. 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, 

notadamente pelo extrato do Serasa, onde consta o apontamento do 

débito discutido (Id. 28670104), e pelo anexo de Id. 28670106, onde a 

requerida afirma para o autor que os débitos discutidos nesta ação 

constam como cancelados. 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 EXCLUSÃO do nome do autor do cadastro de 

inadimplentes (Serasa), referente ao débito apontado na inicial, R$175,31 

(...), contrato 5050956109, devendo ser requisitada a providência 

diretamente ao órgão de restrição ao crédito (SERASA). Intimo as partes 

na pessoa de seu advogado (a) para a audiência de conciliação, já 

designada para o dia 30/03/20, às 14h20min. , nos termos do art. 334, § 

3ª, do NCPC. Caso a parte ré não compareça para a audiência e/ou não 

apresente contestação, ser-lhe-á decretada à revelia, reputando-se 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. A parte reclamante 

poderá, no prazo de cinco dias a contar da contestação, 

independentemente de intimação, apresentar impugnação. Serve o 

presente de carta/mandado de citação, intimação e ofício. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 3 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-32.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR PEZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI (REQUERIDO)

REAL CRED COBRANCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-20.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CLARICE KURZ DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 123 de 491



(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/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))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do 

trânsito em julgado, bem como para requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 18 de fevereiro de 

2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011689-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PADUA AGUIRRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CID PADUA AGUIRRE OAB - MG88777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do 

trânsito em julgado, bem como para requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 18 de fevereiro de 

2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005718-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANE CAROLINE RODRIGUES DANTAS DO NASCIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(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))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do 

trânsito em julgado, bem como para requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 18 de fevereiro de 

2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004474-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER COSTA PARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do 

trânsito em julgado, bem como para requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 18 de fevereiro de 

2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005719-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do 

trânsito em julgado, bem como para requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 18 de fevereiro de 

2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do 

trânsito em julgado, bem como para requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 18 de fevereiro de 

2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006674-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

H. FERNANDES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENO HENRIQUE SILVA SOARES OAB - MT0019480A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL DE FRANCA TAVARES OAB - MT20490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR UMBELINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006674-53.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: H. FERNANDES - ME 

EXECUTADO: VALTEIR UMBELINO DOS SANTOS Vistos. Trata-se de 

Embargos à Execução que no Juizado Especial (Lei 9.099/95) são 

oferecidos em audiência de conciliação (art. 53, § 1°), após a penhora dos 

bens do devedor. No presente caso, ainda não ocorreu essa penhora e 

também não foi oferecido nenhum bem ou recolhido valor a título de 

penhora/garantia. Portanto, postergo a análise dos embargos à execução, 

para o momento adequado, qual seja, na audiência de conciliação própria, 

após a penhora, ocasião em que, querendo, o executado poderá 

ratificá-los ou substituí-los. Prossiga-se o feito de execução com a 

penhora dos bens do devedor citado, conforme determinado em Id 

17756493. Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001950-69.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

NELCELINA PEREIRA MONTIJO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FABIO FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001950-69.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: NELCELINA PEREIRA MONTIJO 

DE SOUZA EXECUTADO: MANOEL FABIO FERNANDES Vistos. Trata-se de 

Embargos à Execução que no Juizado Especial (Lei 9.099/95) são 

oferecidos em audiência de conciliação (art. 53, § 1°), após a penhora dos 

bens do devedor. No presente caso, ainda não ocorreu essa penhora e 

também não foi oferecido nenhum bem ou recolhido valor a título de 

penhora/garantia. Portanto, postergo a análise dos embargos à execução, 

para o momento adequado, qual seja, na audiência de conciliação própria, 

após a penhora, ocasião em que, querendo, o executado poderá 

ratificá-los ou substituí-los. Prossiga-se o feito de execução com a 

penhora dos bens do devedor citado, conforme determinação de Id 

20123903. 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: 8010283-90.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do 

trânsito em julgado, bem como para requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 18 de fevereiro de 

2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002914-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARQUES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002914-62.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARLENE MARQUES 

ANDRADE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado 

sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de 

Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos 

autos, constato que não foi juntado qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo 

estado de impossibilidade para arcar com as despesas processuais. 

Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, 

prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência jurídica, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só 

não garante a benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a 

Constituição Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub 

examine, não há informação contundente nos autos que demonstre 

inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre 

registrar que - conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte 

poderá ser intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: 

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). Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de 

convencer este magistrado acerca da insuficiência de recursos 

financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da 

parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no que diz 

respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena 

de deserção. Primavera do Leste/MT, 18 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010101-75.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO ORSATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO - B2W COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do 

trânsito em julgado, bem como para requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 18 de fevereiro de 

2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005741-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA ALVES BARBOSA (RECORRENTE)

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 (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do 

trânsito em julgado, bem como para requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 18 de fevereiro de 

2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA MENDONCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do 

trânsito em julgado, bem como para requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 18 de fevereiro de 

2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000817-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANY KETHLER MELO MORRETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000817-26.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEANY KETHLER MELO 

MORRETI REQUERIDO: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos, Homologo a desistência da presente ação, manifestada pela parte 

requerente (id. nº 28497515), para os fins do artigo 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a 

condenação em custas e honorários advocatícios, por força da previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Publicada e registrada eletronicamente. Transitada em 

julgado, arquive-se, com a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 6 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001799-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE GARRIDO DOMINGUES (REQUERENTE)

NELSON DOMINGUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU SOUSA OAB - MT16283 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZA MAGDALENA WANDERLEY DE CASTRO DANTAS OAB - 

CE25436-B (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do 

trânsito em julgado, bem como para requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 18 de fevereiro de 

2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE SANTOS COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar acerca da petição id 25008326, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 18 de fevereiro de 2.020. Sinara Santos Teruya Leal 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO BRUNETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-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))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO Nos termos 

da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do trânsito em julgado, bem como para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 18 de 

fevereiro de 2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006642-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

MARCELO SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006642-14.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - 

EPP REQUERIDO: MARCELO SILVA DE SOUZA, ANTONIO PEREIRA DA 

SILVA Vistos, Defiro o pedido da petição de ID. n° 29338610. Designe-se 

nova audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré 

poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Cite-se e intime-se nos endereços informados no ID. n°29338610, ambos 

através de Oficial de Justiça. Primavera do Leste/MT, 18 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003321-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003321-68.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ROSIMEIRE GOMES DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo. Concedo o 

benefício da gratuidade de justiça. O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 18 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-47.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDREIA BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000824-47.2020.8.11.0037. REQUERENTE: VANESSA ANDREIA BECKER 

REQUERIDO: CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. 

Vistos, Trata-se da ação de indenização por danos morais pleiteada por 

VANESSA ANDREIA BECKER em face de CIB CONSULTORIA 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, ambas qualificadas na petição 

inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional a fim de que a reclamada exclua seu nome dos órgãos de 

restrição ao crédito, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. Dos 

Fatos. Alega, em síntese, que a requerente tomou conhecimento de que o 

seu nome foi negativado junto ao SCPC, no valor de R$ 912,28 

(novecentos e doze reais e vinte e oito centavos), mas alega que não 

possuir tal dívida. Vieram os seguintes documentos: Extrato da 

negativação (id. n°29257317) 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$912,28(novecentos e doze reais vinte e oito centavos). A 

requerente argumenta que não possui débitos com a requerida. 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. Vale salientar, 

que a parte requerida possui outra negativação é objeto da ação n° 

1000450-31.2020.8.11.0037, que tramita neste Juízo. Considerando os 

fatos expostos, 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 de demora, é este patente, visto que a 

negativação produz dano efetivo à imagem de qualquer pessoa, 

prejudicando suas atividades profissionais e também os atos da vida civil 

no que tange à obtenção de 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 VANESSA 

ANDREIA BECKER, portadora do CPF 036.408.631-94, referente ao 

contrato n°0000028644, no valor de R$912,28(...), com vencimento em 

25/03/2019 e incluso em 30/08/2019, dos órgãos de cadastro e 

inadimplentes (SCPC), devendo ser providenciada a exclusão da 

negativação diretamente no órgão de restrição ao crédito respectivo. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

02/06/2020, às 09h00min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente nos órgãos de restrição ao crédito respectivo. Primavera do 

Leste-MT, 18 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001707-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN NEVES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BAVELLONI DAMINE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001707-28.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: RONAN NEVES DE ARAUJO 

EXECUTADO: MAYARA BAVELLONI DAMINE Vistos, Verifico que as 

partes transigiram sobre o objeto desta lide, conforme termo de acordo 

juntado nos autos (id. n°27592310). Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o 

processo instruído para eventual homologação, merece acolhimento a 

pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013). Nestes termos, considerando que a matéria 

desta lide está relacionada a direito disponível e as partes são capazes, 

não verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art.487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Conforme determinado no termo de acordo, expeça-se alvará 

em favor do credor Ronan Neves de Araújo no valor de R$ 5.287,34 

(cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), com 

as correções, cujos dados bancários foram indicados no evento 

27592310. Após a expedição do alvará e transitada esta em julgado, 

arquive-se definitivamente os autos. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste/MT, 18 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005759-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 
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1005759-38.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOAQUIM GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório na forma do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, pleiteada por Joaquim Gomes da Silva em face de Telefônica 

Brasil S.A. Intimado para cumprir a diligência do evento 17891365, a parte 

requerente manteve-se inerte. Posto isto, considerando que a parte 

reclamante não promoveu a diligência que lhe cabia, resta caracterizado o 

abandono da causa, impondo-se a extinção do processo. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em razão do abandono 

da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Primavera do Leste-MT, 18 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007105-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLERIO DIRCEU DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007105-53.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: HOSPITAL DAS CLINICAS 

PRIMAVERA LTDA EXECUTADO: CLERIO DIRCEU DA ROSA Vistos, Em 

análise detida dos autos, verifico que a parte promovente não se 

enquadra mais na condição de microempresa ou de empresa de pequeno, 

como é possível observar no campo PORTE: “DEMAIS” do Cadastro de 

Inscrição e de Situação Cadastral da empresa, caracterizando-a como de 

médio ou grande porte. A Lei 9099/95 prevê em seu art. 8º, §1º que: § 1° 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as 

pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas; II - as pessoas enquadradas como microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; III - as pessoas 

jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; IV - as 

sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da 

Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. Tendo em vista que a empresa 

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA não se enquadra como 

microempreendedor individual, como microempresa nem como empresa de 

pequeno porte, NÃO PODE PROPOR AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

Assim, a Lei 9.099/1995 prescreve a extinção do processo em situações 

como a deste feito (art. 51, inc. IV, da Lei 9.099/1995) Diante do exposto, 

com respaldo nos artigos 8º, §1º e 51, IV da Lei 9099/95, reconheço a 

incompetência do Juizado Especial Cível para processar, julgar e 

eventualmente executar a causa e, portanto, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se, após a 

baixa. Primavera do Leste/MT, 18 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007104-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UESLEI BOM DESPACHO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007104-68.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: HOSPITAL DAS CLINICAS 

PRIMAVERA LTDA EXECUTADO: UESLEI BOM DESPACHO NASCIMENTO 

Vistos, Em análise detida dos autos, verifico que a parte promovente não 

se enquadra mais na condição de microempresa ou de empresa de 

pequeno, como é possível observar no campo PORTE: “DEMAIS” do 

Cadastro de Inscrição e de Situação Cadastral da empresa, 

caracterizando-a como de médio ou grande porte. A Lei 9099/95 prevê em 

seu art. 8º, §1º que: § 1° Somente serão admitidas a propor ação perante 

o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas enquadradas 

como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 

de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de 

março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos 

termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. Tendo em 

vista que a empresa HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA não se 

enquadra como microempreendedor individual, como microempresa nem 

como empresa de pequeno porte, NÃO PODE PROPOR AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Assim, a Lei 9.099/1995 prescreve a extinção 

do processo em situações como a deste feito (art. 51, inc. IV, da Lei 

9.099/1995) Diante do exposto, com respaldo nos artigos 8º, §1º e 51, IV 

da Lei 9099/95, reconheço a incompetência do Juizado Especial Cível para 

processar, julgar e eventualmente executar a causa e, portanto, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito. Incabível a condenação em 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, arquive-se, após a baixa. Primavera do Leste/MT, 18 de fevereiro 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004775-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO CEREAIS PRIMAVERA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004775-83.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: HOSPITAL DAS CLINICAS 

PRIMAVERA LTDA EXECUTADO: AGRO CEREAIS PRIMAVERA EIRELI 

Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado entre HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA 

LTDA E AGRO CEREAIS PRIMAVERA EIRELI, noticiado nos autos em Id. 

27947145. Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de 

deliberar acerca da expedição de alvará, uma vez que o montante foi pago 

na assinatura do acordo. Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera 

do Leste – MT, 18 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008373-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARION (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1008373-79.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: HOSPITAL DAS CLINICAS 

PRIMAVERA LTDA EXECUTADO: LEANDRO MARION Vistos, Em análise 

detida dos autos, verifico que a parte promovente não se enquadra mais 

na condição de microempresa ou de empresa de pequeno, como é 

possível observar no campo PORTE: “DEMAIS” do Cadastro de Inscrição e 

de Situação Cadastral da empresa, caracterizando-a como de médio ou 

grande porte (comprovante que junto em anexo). A Lei 9099/95 prevê em 

seu art. 8º, §1º que: § 1° Somente serão admitidas a propor ação perante 

o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 
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cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas enquadradas 

como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 

de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de 

março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos 

termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. Tendo em 

vista que a empresa HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA não se 

enquadra como microempreendedor individual, como microempresa nem 

como empresa de pequeno porte, NÃO PODE PROPOR AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Assim, a Lei 9.099/1995 prescreve a extinção 

do processo em situações como a deste feito (art. 51, inc. IV, da Lei 

9.099/1995) Diante do exposto, com respaldo nos artigos 8º, §1º e 51, IV 

da Lei 9099/95, reconheço a incompetência do Juizado Especial Cível para 

processar, julgar e eventualmente executar a causa e, portanto, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito. Incabível a condenação em 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, arquive-se, após a baixa. Primavera do Leste/MT, 18 de fevereiro 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002072-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JUNIOR SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-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 SENTENÇA Processo: 

1002072-82.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CARLOS JUNIOR SOUZA 

FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais c/c pedido liminar pleiteada por CARLOS JUNIOR SOUZA 

FERREIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Pede a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 

1.658,44 (um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro 

centavos), referente a fatura do mês de julho/2016; A confirmação da 

tutela de urgência deferida nos autos; O refaturamento da cobrança de 

acordo com a média dos últimos 03(três) meses e a condenação da 

requerida em danos morais. O feito amolda-se nos requisitos para 

julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Novo Código 

de Processo Civil, pois a requerida, embora citada e intimada, não 

compareceu em audiência de conciliação e tampouco apresentou 

contestação. O art. 20 da Lei 9.099/95 estabelece que: “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Já o art. 

344 do CPC/2015 dispõe que: “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. Importando a contumácia em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, tendo em vista o não comparecimento da 

reclamada na audiência de conciliação conforme (ID Nº 21481512), 

devidamente citada e intimada conforme (ID Nº 19901801 e 19901792) e a 

não apresentação de contestação nos autos, decreto a Revelia da 

Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

sendo que a procedência do pedido dependerá das provas constantes 

dos autos. FUNDAMENTO. DECIDO. 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. 

DO MÉRITO. 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. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. In casu, analisando o histórico de consumo juntado aos 

autos, verifica-se uma distorção ao longo dos meses, pois nem mesmo a 

soma dos últimos 06(seis) meses alcançou o valor faturado em julho de 

2016. Desta forma, não existe qualquer justificativa plausível para o 

aumento demasiado ocorrido em julho de 2016, no valor de R$1.658,44(mil, 

seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), uma 

vez que a média dos últimos 06(seis) meses corresponde a 

R$80,00(oitenta reais). Cabe ressaltar que o serviço público de energia 

elétrica está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que 

estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo disposto 

no artigo 1º, da Lei n°8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as 

regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais 

desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da 

hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. Nos termos do 

artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária 

prestadora dos serviços públicos responde na forma objetiva pelo fato 

dos serviços, observadas as determinações contidas no artigo 22, do 

mesmo diploma legal. A concessionária demandada deixou de produzir a 

prova necessária a afastar o direito alegado pela parte autora, deixando 

de se manifestar nos autos apesar de citada e intimada, ônus este que lhe 

competia, e do qual não se desincumbiu. Cumpre ressaltar que muito 

embora a Administração Pública goze de presunção de legitimidade, tal 

atributo do ato administrativo não lhe isenta de sujeitar-se aos deveres de 

transparência e boa fé conferidos pelo Código Consumerista no decorrer 

de suas atividades. Diante da inexigibilidade da fatura objeto dos autos, 

uma vez que insuficientes provas da causa para o aumento expressivo do 

consumo, em um único mês, da unidade consumidora em discussão, 

devendo o cálculo para apuração do valor devido pela parte autora para a 

fatura do mês de junho de 2016, ser feito pela média de consumo dos 

últimos 12(doze) meses que lhe são anteriores, a teor do que estabelece o 

artigo 115, inciso I, da Resolução 414/10. Quanto aos danos morais, é 

cediço que como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor 

de produtos e serviços, para que ele 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 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados ao reclamante. A parte 

reclamante comprovou o vício da prestação de serviço e sustenta que 

tentou resolver o imbróglio administrativamente, que de forma contumaz 

não foi resolvido, resultando ainda na inscrição de seu nome no cadastro 

dos órgãos de proteção ao crédito, Id nº 19411296. A cobrança indevida, 

mesmo após a tentativa de resolução pacifica, é capaz de gerar obrigação 

de indenizar, situação vivenciada na demanda discutida. O Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais já posicionou neste sentido, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE 

FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO 

PÚBLICO (ART. 37, § 6º, DA CF/88) - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM REDUZIDO - 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Comprovado o nexo de causalidade 

entre a conduta da pessoa jurídica de direito privado prestadora de 

serviço público e o dano ocorrido, não tendo se verificado a ocorrência de 

nenhuma das causas excludentes da responsabilidade, tem-se por certo o 

dever de reparação. O valor do dano moral deve ser fixado de forma a 

compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e, ao mesmo tempo, 

desestimular o causador do dano a reiterar na conduta lesiva. Relator. De. 

Geraldo Augusto. Data Julgamento: 06/05/2014. Data da Publicação da 

sumula: 15/05/2014. Apelação n°1.0145.13.036063-2/001. Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, no que tange a aplicação de multa pelo descumprimento 

da Ordem Judicial, ressalto que a requerida, apesar de citada e intimada, 
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também não comprovou a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial 

para excluir a restrição ao crédito em nome do autor. Assim, é de rigor a 

aplicação da multa pelo descumprimento da liminar no valor de 

R$5.000,00(cinco mil reais). DISPOSITIVO. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e, 

por conseguinte: DECLARO a inexistência do débito impugnado no valor de 

R$ 1.658,44 (um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e 

quatro centavos), referente a fatura do mês de Julho/2016, devendo a 

parte reclamante consignar em juízo a média dos 06 (seis) meses 

anteriores à fatura impugnada, devidamente corrigida até a data do 

depósito, expedindo-se em seguida alvará em favor da reclamada, que 

deve indicar dados bancários nos autos; CONDENO a parte Reclamada em 

danos morais no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), corrigido 

monetariamente pelo incide INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, ambos a contar desta data, na qual o dano foi aferido e quantificado 

em valor já atualizado; CONDENO a parte requerida em multa no valor de 

R$5.000,00(cinco mil reais) ante ao descumprimento da liminar concedida 

nos autos, corrigido monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar desta data e CONFIRMO a 

Liminar de Antecipação de Tutela deferida nos autos conforme (ID Nº 

19735099). Exclua-se imediatamente a restrição ao crédito em nome do 

requerente CARLOS JUNIOR SOUZA FERREIRA, portador do CPF 

014.990.470-3, no valor de R$1.658,44(mil, seiscentos e cinquenta e oito 

reais e quarenta e quatro centavos), vinculado ao contrato 

n°0001918273201607, do órgão de restrição ao crédito SPC, devendo ser 

providenciada a exclusão da restrição diretamente no órgão de restrição 

ao crédito respectivo, servindo a presente de ofício requisitório. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, aguarde-se a formalização do pedido de Cumprimento de 

sentença. Inexistindo pleito executório, arquive-se definitivamente os 

autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 18 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000171-45.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANNA ALCANTARA MAZETTO (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

POLYANNA ALCANTARA MAZETTO (REQUERENTES)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000171-45.2020.8.11.0037. REQUERENTES: POLYANNA ALCANTARA 

MAZETTO REQUERENTES: POLYANNA ALCANTARA MAZETTO Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre POLYANNA ALCANTARA MAZETTO e FORTE 

CONSTRUTORA, noticiado nos autos em ID. n°28049483. Em 

consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com o 

art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a expedição 

de alvará, uma vez que o acordo prevê a quitação mediante depósito na 

conta da procuradora da reclamante. Publicado e registrado no Sistema 

PJE. Primavera do Leste – MT, 18 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012279-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JORDAO RODRIGUES DE FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RAMBO OAB - MT0008645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Segue a sentença em PDF anexo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008107-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1008107-92.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado em razão da desnecessidade de produção de provas em 

audiência. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Informa o Reclamante que fez 

reclamação junto ao PROCON em razão da má prestação dos serviços da 

Reclamada, sendo informado através do chamado de n. 21799373 pelo 

setor de engenharia que existiu uma falha na transmissão de sinal da 

localidade, ficando acordado que seria concedida a isenção de cobrança 

da fatura de novembro/2016, bem como da assinatura do plano da fatura 

com vencimento em 12/2016. Aduz que posteriormente sofreu 

negativação referente a fatura de vencimento 10/11/2016 no valor de R$ 

72,44 (setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Pleiteia 

liminarmente a baixa da restrição e no mérito indenização por danos 

morais. Liminar deferida no id. 17076229, determinando que a Reclamada 

exclua imediatamente o nome do Requerente do órgão de cadastro de 

inadimplentes(SERASA). Em sede de contestação a Reclamada arguiu 

preliminares e no mérito alega ausência de pagamento da fatura 

contestada pelo Reclamante, apresenta fatura em aberto e pleiteia a 

improcedência da ação. Houve apresentação de impugnação pelo 

reclamante, reiterando as considerações apresentadas na inicial. É o 

relato. Fundamento e decido. -PRELIMINARES Acolho a preliminar de 

impugnação ao valor da causa, haja visto que não foi indicado 

corretamente. Fixo-o em R$ 8.072,44 (...), que corresponde ao proveito 

econômico pretendido. Não há que se falar em inépcia da inicial, visto que 

houve ampla defesa, sendo certo que a forma como foram narrados os 

fatos na exordial em nada prejudicou a defesa da reclamada, não 

ocorrendo óbice algum ao julgamento da demanda, razão pela qual afasto 

a preliminar de inépcia. Arguiu a Reclamada ainda preliminar de ausência 

de comprovante de negativação expedido por órgão oficial, sendo que o 

documento apresentado pela parte autora não poderia ser utilizado para 

tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o documento 

anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento, não havendo que 

se falar em ausência de provas. Ademais, poderia a reclamada apresentar 

contraprova, que lhe era tangível, mas não o fez, certamente por ela 

mesma acreditar na veracidade do documento que subsidiou a inicial, além 

do que, ela sustenta a legalidade da negativação, portanto, a reconhece. 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova realizado pelo 

Reclamante, cumpre ressaltar que o artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe, no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico a 

hipossuficiência probatória do demandante em relação à reclamada, diante 

do aparato técnico desta. Assim, imprescindível a inversão para 

possibilitar a igualdade entre as partes Posto isso, defiro a inversão do 

ônus da prova. Ultrapassada a fase preliminar, passo ao MÉRITO. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 
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tenho que razão assiste à parte autora. Verifica-se da análise dos autos 

que não merecem prosperar as Alegações da Reclamada de que o débito 

oriundo da negativação se encontra pendente de pagamento, pois diante 

do acordo realizado no PROCON a Reclamada se comprometeu a realizar 

a isenção da referida cobrança, em consequência da assumida falha na 

prestação dos serviços. Mas, além de não excluir a cobrança, objeto de 

acordo no PROCON, agravou ainda mais a situação do reclamante, com a 

inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A reclamada 

não se dignou a impugnar precisa e especificamente a alegação (e 

comprovação no id. 17011999)de que isentou de pagamento da fatura 

objeto de negativação, tornando o fato incontroverso, nos termos do artigo 

341, do CPC. Portanto não merece acolhimento as considerações 

apresentadas pela Reclamada, eis que carecem de legitimidade. O 

Reclamante demonstrou a ilegalidade da cobrança, tendo a Reclamada 

deixando de cumprir sua parte no acordo realizado no PROCON, vindo a 

realizar a cobrança e negativação indevidas. A parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade das alegações e documentos 

juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil 

a normalidade da prestação dos serviços contratados. A inexistência de 

débito pendente pelo Reclamante é fato incontroverso, porquanto a Autora 

arguiu na inicial e o requerido ratificou o fato na defesa (artigo 374, III, do 

CPC). Consequentemente, verifica-se que a negativação fora indevida. Por 

conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a 

inexigibilidade do débito e desconstituir a anotação (ou o registro) nos 

órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao pedido de indenização por 

danos morais, cumpre ressaltar que a empresa manteve o nome do autor 

negativado até a concessão da antecipação de tutela, dessa feita, 

emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do Requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Assim, tenho que a reclamada manteve indevidamente os 

dados pessoais da proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Levo em conta, ainda, que a 

indenização por dano moral tem caráter ressarcitório, vez que tem por 

objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e 

inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa, as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Indefiro o pedido contraposto formulada pela 

Reclamada, tendo em vista que não restou provada a legalidade do débito 

discutido e, por consequência, indefiro o pedido de litigância de má-fé, 

feito por esta. Diante do exposto, confirmo a liminar deferida e, com fulcro 

no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para: Reconhecer a inexigibilidade do débito de R$ 72,44 

(setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos); Confirmar a liminar 

deferida para determinar a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 

Condenar a Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), que deverá ser acrescido 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 e quantificado 

em valor já atualizado. Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Intimem-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à apreciação e posterior homologação ao 

MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95. BRAZ PAULO 

PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, 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. Primavera do Leste, 15 de fevereiro de 2.020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007290-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BAIRD KASAKOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007290-28.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEONARDO BAIRD 

KASAKOFF REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Opino pelo indeferimento da preliminar de falta de interesse de agir, posto 

que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, conseqüentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

Passo a decidir a ação, com arrimo no art. 23 da LJE. O Reclamante 

pleiteia indenização por danos materiais e morais, alegando que em 

18/01/2018 adquiriu três passagens aéreas(localizador KI7BF8) para 

juntamente com sua esposa e filho aproveitarem suas férias em Aracajú, 

saindo de Campo Grande, entre os dias 03 e 11/04/2018,totalizando R$ 

1.760,94. A viagem transcorreu normalmente, entretanto, ao retornar para 

sua cidade de origem, em 11/04/2018, verificou que sua bagagem restou 

danificada, conforme Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB, 

preenchido pelo preposto da promovida, que gerou o processo nº 

CGRJJ22786, com todas as informações sobre a mala e o dano ocorrido. 

Na ocasião a promovida comprometeu-se a coletar a mala no endereço 

provisório indicado no RIB em até 15 dias, o que não ocorreu, e após 

insistência do reclamante, foi a mala recolhida para conserto, mas nunca 

foi devolvida. A empresa Reclamada, em sua defesa, alega que prestou 

toda a assistência necessária ao Reclamante no que se refere à bagagem 

avariada, bem como que o mesmo não comprovou os danos sofridos. 

Ademais, argumenta que a situação descrita no processo não passa de 

mero aborrecimento. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC), pois restou provado que 

a bagagem do Reclamante foi danificada durante sua viagem para o 

Aeroporto de Guarulhos/SP e que os danos ocorreram enquanto esta 

estava sob a responsabilidade da empresa aérea. O reclamante 

preencheu o RIB (Registro de Irregularidade de Bagagem), e, após 

insistência do reclamante, a reclamada a recolheu para conserto, não mais 

a devolvendo, tendo se passado dois meses. Na contestação, a 

reclamada não apresentou prova satisfatória de que a mala avariada foi 

consertada e devolvida. Não resta dúvida do defeito na prestação de 

serviços por parte da Reclamada, uma vez que não pode ser de 

responsabilidade dos passageiros o transporte de suas bagagens de uma 

aeronave à sala de desembarque, pois é sabido que os passageiros não 

manobram os veículos de transporte de bagagens nos aeroportos. A 

responsabilidade da entrega da bagagem em perfeito estado é obrigação 

da Reclamada, sendo inadmissível o fato ocorrido com o Reclamante, 

constituindo verdadeiro defeito na prestação do serviço, nos termos do 

art. 14, par. 1º, I do CDC. Logo, é fato que o Reclamante suportou 

transtornos decorrentes do ocorrido, o que não pode ser equiparado a 

mero contratempo, a pequenos dissabores, ou, ainda, a inconvenientes 

rotineiros aos quais todos se vejam submetidos, motivo pelo qual é 

plenamente justificada a reparação almejada. O dano moral ressai do fato 

de que o reclamante adotou diversas providências, preenchendo o RIB (id. 

16304762), agendando data para retirada da mala para conserto, 

inicialmente descumprida pela reclamada, o que o levou a novos contatos 

por e-mails (id. 16304764), e, após o prazo de 60 dias, a mala não foi 

devolvida, nem há notícias de que o tenha durante o trâmite processual. O 

dano na bagagem pode até gerar mero aborrecimento além do dano 

material, mas não o descaso da reclamada em promover a reparação do 

dano material administrativamente, tendo o reclamante que se valer da via 
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judicial. Portanto, uma vez configurado o dano, de rigor se impõe o 

reconhecimento de que seja devida ao Reclamante a desejada 

indenização, de sorte a amenizar o sofrimento experimentado, em razão 

da injusta ofensa. Corroborando: CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. 

NEGATIVAS DE EMBARQUE. ADIANTAMENTO DE HORÁRIO DE VOO. 

BAGAGEM DANIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAL 

E MATERIAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. A teor 

do que preceitua o Código de Defesa do Consumidor em seu parágrafo 3º 

do artigo 14, a responsabilidade de empresa é objetiva, e, não tendo se 

desincumbido a contento de provar qualquer das hipóteses previstas 

como excludentes de responsabilidade, deve esta responder perante o 

consumidor. Hipótese em que o autor foi barrado por três vezes no 

embarque de voos distintos, sendo uma porque... (TJ-RS - Recurso Cível: 

71002635621 RS, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Data de Julgamento: 

30/06/2011, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 05/07/2011). Quanto aos danos materiais, tenho que restou 

comprovado no processo através dos documentos apresentados pelo 

reclamante, à avaria em sua mala , devendo o mesmo ser ressarcido, no 

montante de R$ 456,08 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e oito 

centavos), de acordo com o menor orçamento apresentado nos autos. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE 

BAGAGEM. DEVOLUÇÃO COM AVARIAS. DESAPARECIMENTO DE UM 

PAR DE ÓCULOS DE GRAU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

COMPANHIA AÉREA. RESSARCIMENTO DEVIDO, TANTO DO DANO 

MATERIAL COMO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDO. Restou certo que os 

autores, quando em viagem para a Itália, tiveram suas malas extraviadas, 

as quais foram entregues posteriormente avariadas e com objetos 

desaparecidos. Diferentemente do alegado pela recorrente, há 

verossimilhança das alegações dos recorridos quanto ao 

desaparecimento do par de óculos. Afinal, foi enviado email pelo autor (fl. 

59) noticiando a perda da mala e o desaparecimento dos óculos de grau, 

além haver registro de ocorrência junto ao aeroporto de Veneza, fl. 61. 

Ainda, houve resposta da própria companhia aérea, conforme se verifica 

à fl. 62. Logo, de se presumir que, de fato, houve o desaparecimento 

noticiado, nada apontando no sentido de que a alegação dos autores não 

seja idônea. Ademais, sabe-se que tanto o extravio de bagagens como o 

desaparecimento de objetos deixaram de ser casos raros. Inegável a 

responsabilidade objetiva da companhia aérea pela falha no serviço, de 

acordo com sedimentada jurisprudência. O valor dano material encontra 

suporte no orçamento de fl. 64. Já o dano extrapatrimonial decorre da 

situação do prejuízo para a viagem, sobretudo porque os óculos furtados 

não eram meramente para fins estéticos. (...). RECURSO PROVIDO, EM 

PARTE. (Recurso Cível Nº 71004739421, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado 

em 29/01/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2014). 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, e o faço para condenar 

a reclamada a pagar ao reclamante: 1 – a título de danos materiais, o valor 

de R$ 456,08 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e oito centavos), 

conforme documentos acostados na inicial, devendo tal valor ser corrigido 

pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81), mais 

juros de 1% ao mês desde a citação válida; 2 – a título de danos morais, o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar da 

presente sentença, data na qual o dano ganhou expressão monetária, já 

em valor atualizado. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória 

do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa de 10%. Sem custas 

ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, Homologo, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste - MT, 18 de fevereiro de 2.020. 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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004360-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMALIA MARLI SEGSTTATER (EMBARGADO)

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1004360-62.2017.8.11.0040. Vistos em correição. Cuida-se de 

embargos de terceiros com pedido de tutela provisória de urgência 

ajuizada por TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA em face de AMÁLIA 

MARLI SEGSTTATER, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial de 

id. 9600038, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 9600176 e 

ss. Compulsando minudentemente os autos, verifica-se que a autora 

formulou pedido de pagamento das custas ao final. Pois bem. Sem maiores 

delongas, INDEFIRO o recolhimento das custas ao final, na forma pugnada 

pela parte autora, pois apesar da revogação do item da CNGC que excluía 

qualquer possibilidade de pagamento das custas ao final do processo, 

certo é que tal prática deve ser encarada como exceção quando 
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robustamente comprovado nos autos incapacidade econômica 

momentânea da parte para arcar com tal ônus, o que não se satisfaz com 

a simples declaração na petição inicial. Não se olvida a possibilidade de 

pagamento das custas ao final do processo, eis que não se trata de 

exoneração, mas tão somente de retardamento do recolhimento, contudo, 

deve ser demonstrada pela parte a necessidade provisória, o que não 

ocorreu no caso em tela, haja vista que a autora apenas limitou-se a 

afirmar que “...tendo em vista que não pode cumprir com contratos feitos 

com terceiros, está com dificuldades momentâneas de caixa, muito embora 

seja uma empresa sólida e com boa saúde econômica. (...).” Posto isso, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção e 

arquivamento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do CPC. Por fim, DETERMINO à Secretaria que promova a 

atualização de todos os dados cadastrais (partes, Advogados etc) dos 

processos em trâmite por esta Vara, junto ao Cartório Distribuidor, Sistema 

Apolo e PJE, procedendo-se, se necessário for, a reautuação dos autos, 

nos termos do art. 27, inciso II da CNGC/MT. Às providências. Sorriso/MT, 

18 de Setembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004360-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMALIA MARLI SEGSTTATER (EMBARGADO)

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1004360-62.2017.8.11.0040. Vistos em correição. Cuida-se de 

embargos de terceiros com pedido de tutela provisória de urgência 

ajuizada por TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA em face de AMÁLIA 

MARLI SEGSTTATER, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial de 

id. 9600038, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 9600176 e 

ss. Compulsando minudentemente os autos, verifica-se que a autora 

formulou pedido de pagamento das custas ao final. Pois bem. Sem maiores 

delongas, INDEFIRO o recolhimento das custas ao final, na forma pugnada 

pela parte autora, pois apesar da revogação do item da CNGC que excluía 

qualquer possibilidade de pagamento das custas ao final do processo, 

certo é que tal prática deve ser encarada como exceção quando 

robustamente comprovado nos autos incapacidade econômica 

momentânea da parte para arcar com tal ônus, o que não se satisfaz com 

a simples declaração na petição inicial. Não se olvida a possibilidade de 

pagamento das custas ao final do processo, eis que não se trata de 

exoneração, mas tão somente de retardamento do recolhimento, contudo, 

deve ser demonstrada pela parte a necessidade provisória, o que não 

ocorreu no caso em tela, haja vista que a autora apenas limitou-se a 

afirmar que “...tendo em vista que não pode cumprir com contratos feitos 

com terceiros, está com dificuldades momentâneas de caixa, muito embora 

seja uma empresa sólida e com boa saúde econômica. (...).” Posto isso, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção e 

arquivamento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do CPC. Por fim, DETERMINO à Secretaria que promova a 

atualização de todos os dados cadastrais (partes, Advogados etc) dos 

processos em trâmite por esta Vara, junto ao Cartório Distribuidor, Sistema 

Apolo e PJE, procedendo-se, se necessário for, a reautuação dos autos, 

nos termos do art. 27, inciso II da CNGC/MT. Às providências. Sorriso/MT, 

18 de Setembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002899-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. A. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1002899-89.2016.8.11.0040 Requerente: Elisangela Schutze 

Requerido: Alessandro soares dos Anjos Vistos etc. Cuida-se de ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, 

alimentos e direito de visitas proposta por Elisangela Schutze em face de 

Alessandro soares dos Anjos, ambos devidamente qualificados nos 

autos, que veio acompanhada com os documentos constantes em 

id.3643167 e seguintes. Pois bem. Analisando a exordial, verifica-se que a 

parte autora indicou os bens adquiridos pelo casal durante a constância 

da sociedade conjugal, os quais estão discriminados no item 2.3 da 

exordial. Observa-se, ainda, que a mesma atribuiu valor aos bens 

indicados, entretanto, atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

pugnando pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Pois bem. In 

casu, entendo que a peça de ingresso merece ser emendada, eis que, 

consoante já consignado acima, atribuiu-se a causa o valor de R$ 

1.000,00 (mil reais). No ponto, em se tratando de ação de reconhecimento 

e dissolução de união estável c/c partilha de bens, alimentos e direito de 

visitas, o valor da causa deve corresponder ao patrimônio líquido do casal, 

ou seja, deduzidas as dívidas incontroversamente comuns do monte 

partível do casal, de modo a se aproximar o máximo possível do proveito 

econômico a ser obtido por meio da tutela jurisdicional. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. 

PARTILHA DE BENS. VALOR DA CAUSA. VANTAGEM PATRIMONIAL QUE 

SE BUSCA COM A DEMANDA. 1. Salvo as hipóteses em que a lei 

estabelece os critérios para fixação (incisos I a VII do art. 259 e art. 260 

do CPC), o valor da causa deve corresponder à vantagem patrimonial que 

se busca com a demanda e, ainda que esta não tenha conteúdo 

econômico imediato, é necessária sua indicação na petição inicial, 

podendo ser calculada de forma meramente estimativa. 2. No caso, em 

que se pretende a homologação da do plano de partilha, deve o valor da 

causa corresponder ao patrimônio líquido, de modo que do monte partível 

do casal devem ser deduzidas as dívidas incontroversamente comuns, de 

modo a se aproximar o máximo possível do proveito econômico a ser 

obtido por meio da tutela jurisdicional. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70047628748, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 

26/04/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. VALOR DADO À 

CAUSA. Cumpre abater do valor do monte partilhável a dívida 

incontroversa assumida pelo casal, de modo que o valor da causa 

corresponda, com maior proximidade, ao patrimônio que efetivamente será 

partilhado. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70034510826, Oitava Câmara Cível, TJRS, Relator Alzir 

Felippe Schmitz, 29/04/2010) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

SEPARAÇÃO. PARTILHA. VALOR DA CAUSA. Somente nos casos em 

que inexiste conteúdo econômico ou, sendo ele inestimável, deve ser 

atribuído o valor de alçada. Tratando-se de ação de separação onde as 

partes estipulam a partilha dos bens, o valor da causa deve corresponder 

à estimativa do patrimônio a ser partilhado, abatidas as referidas dívidas e 

acrescido o valor de uma anuidade alimentar. NEGADO SEGUIMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70021907167, Oitava Câmara Cível, TJRS, 

Relator Claudir Fidelis Faccenda, 24/10/2007) No mais, verifica-se que a 

parte autora formula pedido de justiça gratuita. Contudo, diante do 

patrimônio até então informado, eis que, torna-se crível, pois, que possui 

capacidade financeira para efetuar o recolhimento das custas, razão pela 

qual entendo incabível a concessão das benesses da Lei nº 1.050/60, 

conforme requerido. Assim, em consonância com o acima exposto, 

DETERMINO a emenda da exordial, a fim de que a autora proceda à 

correção do valor da causa, adequando ao proveito econômico 

pretendido, bem como INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

devendo a requerente ser INTIMADA para efetuar o recolhimento das 

custas, e sanar a irregularidade encimada no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, ante o disposto no art. 321, parágrafo 

único c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT, 07 de novembro de 2016. Jacob Sauer Juiz 

de Direito em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004184-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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BELMIRO BEDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO(A))

IZABELA BEDIN OAB - MT24264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEURI PAULO SECCHI (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para retirar a Certidão Premonitória que se encontra nesta Secretaria 

para entrega, conforme solicitado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. E. L. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. T. A. L. (EXECUTADO)

G. M. C. (EXECUTADO)

E. O. J. (EXECUTADO)

D. M. C. (EXECUTADO)

L. R. S. (EXECUTADO)

M. J. (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, PARA PROVIDENCIAR O PREPARO e 

DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA DE ID. 29214098, no eproc da 

Comarca Deprecada, conforme informação daquela jurisdição (Id. 

29364071).

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000788-93.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA MARTENS OAB - MT18404/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. T. H. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000788-93.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA REQUERIDO: FRANCINE TAUANA 

HAUENSTEIN Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

PROCESSE-SE o presente feito em segredo de justiça (CPC, artigo 189, II). 

DEFIRO o pedido de gratuidade. ANOTE-SE. Quanto a oferta de alimentos 

provisórios, uma vez comprovada à relação de parentesco, tal pedido 

deve ser DEFERIDO. Assim, diante dos documentos anexados à exordial, 

ACOLHO o pedido do requerente e, ARBITRO os alimentos provisórios em 

43,06% do salário mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 

449,97(quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), 

que serão devidos a partir da citação e prosseguir até decisão final da 

causa. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no 

prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 13 de Abril de 2020, às 14h30min, a qual 

será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado das partes a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Por força 

de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004379-68.2017.8.11.0040

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:

CAROLINE LOCATELLI LOURENCO (REU)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para 

efetuar o preparo da Carta Precatória a ser expedida à Comarca de 

SANTARÉM-PA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000983-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGO MIRANDOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001702-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO (EXECUTADO)

MILTON GAETANO JUNIOR (EXECUTADO)

Outros Interessados:

Silvio Eduardo Polidorio (TERCEIRO INTERESSADO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte exequente para se 

manifestar quanto à petição e documentos apresentados pela Seguradora 

Mapfre Seguros Gerais S.A., juntada aos autos em 24/01/2020. Sorriso, 

18/02/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005901-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO CANTUARIA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO DA SILVA (REU)

 

CERTIFICO que nesta data designo audiência de Conciliação/Mediação 

para a data de 27/04/2020, às 09:30 horas. Sorriso, 13/02/2020 Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003160-34.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRALVA VIEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

GREGORIO DAMACENO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))
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BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RODRIGO JULIANO ORO (TESTEMUNHA)

 

“Vistos etc. Considerando a ausência de intimação da testemunha a ser 

inquirida, REDESIGNO data de audiência para o dia 16 de abril de 2020 às 

15:30. Providencie a Secretaria a intimação pessoal da testemunha. 

Cumpra-se. Às providências.”

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1006296-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEI TEREZINHA GNOATTO CARBONI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA OAB - MT13076/O (ADVOGADO(A))

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE DA SILVA LEMES ALMEIDA (REU)

DOUGLES KOCH (REU)

 

CERTIFICO que nesta data designo audiência de Conciliação/Mediação 

para a data de 27/04/2020, às 11:30 horas. Sorriso, 13/02/2020 Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003815-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ RODRIGUES FIORENZANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REU)

INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003815-21.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

BRAZ RODRIGUES FIORENZANO REU: TODIMO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO SA, INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA Vistos etc. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência preliminar para 

o dia 14/04/2020, às 17 horas a ser realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca. CITE-SE e INTIME-SE ao COMPARECIMENTO, com as 

ADVERTÊNCIAS dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do NCPC, 

consignando que o prazo da RESPOSTA deverá obedecer à regra do art. 

335, do mesmo codex. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003756-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEILA CRISTINA MARIANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003756-04.2017.8.11.0040. Vistos etc. Sem delongas, INDEFIRO 

o pleito de id. 22839667, eis que já houve a citação dos executados, 

consoante se visualiza pela certidão encartada em id. 9878618. No mais, 

DEFIRO a baixa da restrição constante no prontuário do veículo indicado 

no petitório de id. 28783162. Em seguida, INTIME-SE a exequente para 

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

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003330-26.2016.8.11.0040

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:

GELSON RIVELINO PAULI (EXECUTADO)

MAURO LUIZ PAULI TEN CATEN (EXECUTADO)

APARECIDA JAQUES DA COSTA PAULI TEN CATEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003330-26.2016.8.11.0040. Vistos etc. Diante da manifestação 

do exequente concordando com o desbloqueio dos valores (id. 

27141378), DEFIRO a expedição de alvará de levantamento em favor da 

executada Aparecida Jaques da Costa. No mais, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão de id. 25017212. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000921-38.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ARRUDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000921-38.2020.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que a presente missiva é de competência da Fazenda Pública. 

Assim, considerando que a mesma fora distribuída a este juízo 

equivocadamente, DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo 

Competente. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001549-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE ANEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO LULU OAB - PR10525 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO KAUFERT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT4050/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001549-95.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

IVANETE ANEZI REQUERIDO: ERNESTO KAUFERT Vistos etc. 

Considerando a manifestação da parte ré que comprova a impossibilidade 

de comparecimento da testemunha arrolada (id. 29317811), REDESIGNO a 

audiência para colheita de seu depoimento para o dia 30 de Abril de 2020, 

às 16h30min. INTIMEM-SE todos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT, 18 de Fevereiro de 2020.

Decisão 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 
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SORRISO DECISÃO Processo: 1000867-72.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ALTIELE NUNES FERREIRA Vistos etc. 

Tendo em vista o noticiado aos autos acerca do deferimento do 

processamento da Recuperação Judicial da empresa individual ALTIELE 

NUNES FERREIRA, previamente a expedição do mandado de busca e 

apreensão outrora determinado OFICIE-SE ao Juízo Deprecante solicitando 

informações quanto a eventual modificação ou suspensão da liminar 

deferida, no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000311-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DAL MOLIN (REQUERENTE)

EVERTON DAL MOLIN (REQUERENTE)

ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN (REQUERENTE)

EDSON DAL MOLIN (REQUERENTE)

DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO GRECO OAB - SP234347 (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

BAYER S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000311.70.2020.8.11.0040 Pedido de Recuperação Judicial 

Decisão interlocutória Vistos etc. Cuida-se de pedido de Recuperação 

Judicial formulado por Angelo Virgínio Dal Molin, Edson Dal Molin, Elton Dal 

Molin, Everton Dal Molin, Ana Angélica Martinelli Muller Dal Molin e DALARG 

Armazéns Gerais Ltda, todos devidamente qualificados na petição inicial e 

componentes do Grupo Dal Molin, cujo processamento foi deferido pela 

decisão inserida sob o id. 28894644. Sob o id. 29022324, págs. 1-2, 

acompanhada de documentos diversos, a empresa Bunge Alimentos S/A 

informa que, antes do ajuizamento da presente recuperação judicial, 

recebeu o total de 2.400 toneladas de soja das Recuperandas, em razão 

de contratos de compra e venda de soja nºs 1000103877 (firmado com 

Elton Dal Molin), 1000103876 (firmado com Edson Dal Molin e 1000103875 

(firmado com Everton Dal Molin), celebrados em 30 de Agosto de 2019, 

com previsão de pagamento em 11/02/2020. Em 06/11/2020 as 

Recuperandas enviaram notificação à Bunge informando sobre o 

deferimento da Recuperação e requerendo o pagamento dos contratos. 

Todavia, ao solicitar certidões junto ao Cartório competente, constatou-se 

a existência de penhor agrícola que garante aos credores a preferência 

no pagamento, consoante art. 1422 do CC. Diante disso, requer orientação 

sobre a forma de proceder com relação ao pagamento dos contratos. Em 

seguida, o Grupo Dalmolin - em Recuperação Judicial - peticiona nos autos 

requerendo, agora, o depósito judicial em conta vinculada a estes autos 

dos valores provenientes da venda dos produtos agrícolas que tenham 

penhor rural ou qualquer outra modalidade de pagamento a credores da 

lista, consoante petição de id. 29081206. Pois bem. Independentemente da 

interpretação que se dê quanto à aplicabilidade do disposto no art. 49, § 3º 

da Lei de Recuperação Judicial e Falência ao crédito com penhor agrícola, 

estando o presente processo na fase inicial de conferência e habilitação 

dos créditos, a título de cautela oficie-se imediatamente a Bunge Alimentos 

S/A determinando seja realizado, no prazo de 48 horas, o depósito em 

conta judicial vinculada a este processo do valor correspondente a 

totalidade do produto soja recebido em razão de contratos de compra e 

venda de soja nºs 1000103877, 1000103876 e 1000103875, conforme 

cotação mercadológica da data da venda, devidamente comprovada nos 

autos. Com relação aos embargos de declaração apresentados (If. 

29277795), intimem-se as Recuperandas, bem como a Administradora 

Judicial para contrarrazoar no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1008680-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE ARSENO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1008680-87.2019.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes (id. 28783172), que passa a fazer parte integrante 

da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. CUSTAS e 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas partes. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADA, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001512-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILSON DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001512-68.2018.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT ajuizada por GENEILSON DE LIMA SILVA em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, qualificados nos autos, 

pretendendo o recebimento da complementação do seguro, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 12416992 e ss. Despacho saneador em id. 13585427. 

Na oportunidade, fixaram-se os pontos controvertidos, bem como 

deferiu-se a prova pericial. Laudo pericial, id. 25620517. Manifestação das 

partes com relação ao laudo pericial (id. 26047168 e id. 26307638). 

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 
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disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações subsequentes, além 

de regulamentações expedidas pelos órgãos competentes. Para 

recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os 

seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a 

invalidez permanente; c) o nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente. Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito 

– acidente automobilístico - restou preenchido pelos documentos 

carreados aos autos pelo autor, mormente pelos documentos encartados 

em id. 12416992, que não deixam margem de dúvida quanto ao 

envolvimento do demandante em acidente de trânsito. No que tange aos 

demais requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é certo que 

também restaram comprovados pela perícia médica de id. 25620517. 

Afinal, o perito asseverou que o requerente apresenta “sequela 

permanente definida como leve (10%) em pé direito”. Logo, conclui-se que 

o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 

6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já no que 

se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento da 

Medida Provisória n. 340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de 

maio de 2007, houve alteração na tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em 

salários mínimos. Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 

11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto que o sinistro ocorrera em 

04/11/2017, ou seja, após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). 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 10% (13.500,00 x 50% x 10%) do 

teto máximo, qual seja, R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). 

Entretanto, convém destacar que a parte demandada comprovou o 

pagamento em sede administrativa, conforme comprovante que se 

visualiza em id. 13042409, p. 1. Diante do exposto, DEIXO DE ACOLHER o 

pedido contido na inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 85 do CPC, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, 

eis que o mesmo é beneficiário da AJG. EXPEÇA-SE o competente alvará 

de levantamento do valor relativo aos honorários periciais. P.R.I.C. 

CIENTIFIQUE-SE o Parquet. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá 

ser previamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008292-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. G. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1008292-87.2019.8.11.0040 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008843-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CGG TRADING S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO BARUFI STECKER OAB - DF36622 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (REQUERIDO)

EDNEI PAES NANTES (REQUERIDO)

 

1008843-67.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

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, 8 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007857-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VALMIR FRITSCH (EXEQUENTE)

EDUARDO FRITSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET OAB - MT7248/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE MARCH IORO (EXECUTADO)

DANILO BORIN CONCHE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CLEUSA PEREIRA BRAGA OAB - MT7280-B (ADVOGADO(A))

 

1007857-16.2019.8.11.0040 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 137 de 491



cumprimento do mandado DE PENHORA, 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, 10 de janeiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000110-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIO LEITE NOVAES JUNIOR OAB - PR10855 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BUENO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000110-78.2020.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 18 de fevereiro de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000679-21.2016.8.11.0040

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:

DIRLEI MARCHESINI (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000679-21.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 18 de fevereiro de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000311-12.2016.8.11.0040

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:

OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME (REU)

VIVIANNY PRISCILLA ARCOS KRAUSE (REU)

 

Processo nº: 1000311-12.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 18 de fevereiro de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1001378-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1001378-12.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 18 de fevereiro de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002991-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGNER JOSE CARBULONI NUNES (REU)

 

Processo nº: 1002991-67.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 18 de fevereiro de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1006775-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FONSECA ANTONELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., INTIME-SE a parte autora para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, impugnar a contestação. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003452-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. A. (REU)

 

1003452-34.2019.8.11.0040 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, juntar 

aos autos planilha de cálculo do débito, informando quais os meses em 

atraso, o valor total em atraso, bem como os dados bancários para 

pagamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000257-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR SCARAVELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

 

1000257-12.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de avaliação, 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, 18 de fevereiro de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002826-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DE LARA & PIVOTTI LTDA - ME (REU)

 

1002826-20.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005775-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ARILSON BALAROTTI (EXECUTADO)

 

1005775-12.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006769-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA OSMILDA JAROSESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1006769-40.2019.8.11.0040 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 as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000703-15.2017.8.11.0040

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:

TAISA APARECIDA DA SILVEIRA KONIG DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

1000703-15.2017.8.11.0040 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$ 245, 00 (duzentos e 

quarenta e cinco reais) Aqueles que necessitam fazer o pagamento 

devem acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’, BEM COMO MANIFESTAR-SE ACERCA DA CERTIDÃO 

NEGATIVA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001336-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI FERREIRA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

1001336-26.2017.8.11.0040 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 as partes para que, no prazo comum de 15 

(QUINZE) dias, MANIFESTEM-SE acerca do Laudo Pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000309-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR MORESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1000309-71.2018.8.11.0040 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 as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se acerca do Laudo Pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001638-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARTIDONIO BENTO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))
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1001638-55.2017.8.11.0040 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 as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se acerca do Laudo Pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000025-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY LEAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

1000025-97.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista que a Parte Autora não compareceu na perícia agendada.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000919-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIZA FARIA QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Vistos etc., Trata-se de petição fundada no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 

n. 911/1969, que estabelece normas de processo sobre alienação 

fiduciária. Dispõe o referido normativo, verbis: Art. 3º O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) (...) § 12. A parte 

interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi 

localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem 

estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que 

em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for 

o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014). Portanto, depreende-se que 

para o deferimento do pedido, há necessidade da juntada de cópia da 

petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que 

concedeu a busca e apreensão do veículo. No caso em análise, a parte 

autora informa que distribuiu a ação de Busca e apreensão com pedido de 

liminar na 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT (autos n.º 

1001494.16.2018.8.11.0018) e que houve o deferimento da liminar, com a 

consequente expedição do mandado de busca e apreensão. Juntou a 

petição inicial e a decisão que deferiu o pedido liminar proferida pelo juízo 

da ação principal. Requer, ao final, a imediata expedição do mandado de 

busca e apreensão, para dar cumprimento no local informado. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Tendo em vista que o requerente juntou os 

documentos exigidos pelo artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei n. 911/1969, 

DETERMINO que seja dado integral cumprimento à medida LIMINAR 

deferida nos autos n.º 1001494.16.2018.8.11.0018, que tramita perante a 

2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, no endereço Avenida Brasil, 1455, 

Centro Norte, Sorriso/MT, CEP 78890-000, devendo o mandado observar 

as determinações exaradas por aquele juízo (ID n.º 29364489). Caso 

necessário, intime-se o autor para pagamento da diligência ao meirinho. 

Após realização da diligência, certifique-se e COMUNIQUE ao juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Juara/MT, encaminhando via malote digital a 

cópia do despacho e a certidão do oficial de justiça com as informações 

onde está depositado do bem objeto da busca e apreensão, nos termos do 

art. 1º, item 3.1.25.1 do Provimento 31/2015-CGJ/MT, para juntada ao 

processo n.º 1001494.16.2018.8.11.0018, procedendo, após, com as 

baixas necessárias e homenagens de estilo. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002029-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ERNANI QUINTANA GODOY (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))

 

1002029-10.2017.8.11.0040 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 as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se acerca do Laudo Pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001676-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CEZAR CAMPOS COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-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))

 

1001676-67.2017.8.11.0040 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 as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se acerca do Laudo Pericial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000376-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ARRUDA GOMES DE ANDRADE (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))

 

1000376-70.2017.8.11.0040 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 as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se acerca do Laudo Pericial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005323-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUINTILIO ZANELLA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1005323-02.2019.8.11.0040 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 
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autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002337-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ALVES MEINERZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR CHAVES CAMPOS (EXECUTADO)

SORRISO COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1002337-46.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 18 de fevereiro de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002147-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZISLENE PEREIRA DE ALMEIDA (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))

 

1002147-83.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista o não comparecimento da Parte Autora na perícia designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004194-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI MUHLBEIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DALLAGNOL (EXECUTADO)

 

1004194-30.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista a Carta Citação devolvida pelo correio.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002054-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENI DE FREITAS ROOS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Processo nº: 1002054-57.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 9 de janeiro de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001384-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RILA CRISTIAN CAROLINE SCATAMBULI (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1001384-14.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 10 de janeiro de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005694-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº: 1005694-34.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 10 de janeiro de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005719-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA PICOLI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

ENIR ANTONIO PICCOLI OAB - 395.299.400-68 (REPRESENTANTE)

ELIANE APARECIDA LOPES SANT ANA PICCOLI OAB - 899.562.901-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO (EXECUTADO)

IVONETE DE ARAUJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO (EXECUTADO)

 

1005719-47.2017.8.11.0040 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 manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001679-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001679-51.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 16 de janeiro de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000514-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN FABIO ALMEIDA BORRALHO OAB - MA8310 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. (REQUERIDO)

J. G. (REQUERIDO)

A. M. D. G. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento a Carta Precatória, 

oriunda do Juízo da comarca de Artur Nogueira São Paulo, extraído dos 

autos supracitado, por determinação do Meritíssimo (a) Juiz (a) de Direito 

da 3.ª Vara Cível desta comarca, de posse da precatória, procedi da 

forma que segue: No dia 26 de março de 2019, diligenciei no endereço 

indicado na precatória, qual seja, Avenida Brasil, n.º 2035, Bairro Jardim 

da Acácias nesta cidade, lá estando, NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS – JULIANO GEROLIN e 

ADRIANA DENTI GEROLIN, em virtude de não tê-los encontrados. No local 

a moradora Sra. Viviane Prado informou que os intimando não moravam 

mais naquela casa, que não tinha conhecimento dos seus atuais 

endereços. Desta forma, devolvo o mandado á secretaria para os devidos 

fins. O referido é verdade. Dou fé. Sorriso –MT, 05 de abril de 2019. 

EDEZIO DE OLIVEIRA SANTANA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000943-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

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:

CRISTIAN JOSE LUIZ IZIDORIO (EXECUTADO)

DIRCEIDE CRISTINO IZIDORIO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS A PARTE AUTORA, PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001654-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI ELZA GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO VILALBA MARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001654-38.2019.8.11.0040 ADRIANI ELZA GABRIEL - CPF: 

005.206.371-27 (REQUERENTE) THIAGO VILALBA MARI - CPF: 

894.600.731-15 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em 

cumprimento ao r. mandado ID do documento 18925622 de ordem do(a) 

MM(a). Juiz(a) de Direito desta Vara da Comarca de Sorriso/MT, extraído 

dos autos supra descritos, dirigi-me ao endereço indicado e não encontrei 

o polo passivo, sendo que não consta do mandado endereço nesta 

Comarca, e, verificando o sistema Apolo desta Comarca que consta como 

último endereço deste à Rua Santa Catarina de Alexandria, quadra 13, lote 

11, Parque Universitário, nesta. Dirigi-me ao local onde o morador Sr. 

Jhonson e seu irmão que reside ao lado, Sr. Jardel disseram que este não 

reside no endereço e não o conhecem. A proprietária do imóvel, Sra. Maria 

disse que não lembra do requerido ter sido seu inquilino no endereço. Pelo 

exposto e após as formalidades NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR o polo 

passivo Thiago Vilalba Mar em face de não ter encontrado e devolvo o 

presente em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. 

Sorriso, 01 de abril de 2019. Vanderlei Inácio Engel Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005782-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLUGE E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1005782-38.2018.8.11.0040 KLUGE E CIA LTDA - ME - CNPJ: 

10.716.883/0001-94 (REQUERENTE) IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 08.594.771/0001-66 (REQUERIDO) 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação CERTIDÃO Eu, Paulo Henrique Tavares de Moura 

Fernandes, Oficial de Justiça desta Comarca de Sorriso, Estado de Mato 

Grosso, no uso de minhas atribuições legais, na forma da Lei, etc... 

CERTIFICO E DOU FÉ, que em cumprimento às determinações contidas no 

mandado do Processo 1005782-38.2018.8.11.0040 NÃO LOGREI ÊXITO 

EM CITAR O POLO PASSIVO INPLEMAQ IMPLEMENTOS E MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA, na pessoa de seu representante legal, tendo em vista 

os seguintes fatos. DA DILIGÊNCIA No endereço do mandado, inicialmente 

não localizei a empresa, constatando que a empresa não mais funciona no 

local há alguns anos. Indaguei alguns funcionários de algumas empresas 

vizinhas, que que forneceram-me informações que poderiam localizar o 

representante da empresa. Assim inicialmente diligenciei nos dias 02 e 03 

de abril ao endereço na avenida Tancredo Neves n. 1924, aonde poderia 

localizar a sede da empresa. Lá, após formalidades, fui recebido pela 

senhora Luciele, que disse ser dona da loja Ateliê de Luisa, e que já 

chegou correspondências naquele local, destinadas ao polo passivo, 

porém disse desconhecer o atual paradeiro das partes. Assim, em uma 

empresa próxima, cujo proprietário não quis se identificar, fui informado 

que o representante da empresa teria uma fazenda na Rodovia BR 163, 

nas proximidades do KM 718, há 27km de distância do Fórum de Sorriso, 

lá, fui há algumas sedes de fazenda, e após as formalidades de dizer que 

procurava o senhor Almir Dotto, fui informado que ele arrendava uma terra 

naquela região, porém que teria ido embora para a cidade de Cuiabá-MT, 

ou que estaria morando com um de seus filhos na rua Celeste 156. Assim, 

neste último local, após formalidades, falei com a senhora Marli Grolli que 

disse que a parte morou naquele endereço, porém teria se mudado para 

Cuiabá, e há algum tempo teria ouvido que ele estaria residindo na Avenida 

Beira Rio n. 1050 na capital do estado. Assim, diante das diligências 

efetuadas, requeiro a complementação de diligência no valor de R$ 259,00 

(duzentos e cinquenta e nove reais) com base na Portaria 042/2016-DF, e 

Provimento 007/2017-CGJ, Art. 4º, Parágrafo 3º, de 13/D6/2017, mediante 

Guia de Complementação de Diligência, a ser emitida através do site do 

TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link: “emissão de guias on line”, e, no 

presente caso, se necessário, entrando em contato com a Central de 

Distribuição de Mandados da Comarca de Sorriso, pelo telefone (66) 

3545-8434, com Edemar Bier e/ou Janaina, juntando, posteriormente, o 

comprovante de recolhimento nos autos. Sendo o que se apresenta, 

devolvo o r. mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. 

Paulo Henrique Tavares de Moura Fernandes Oficial de Justiça . /MT, 10 

de abril de 2019. PAULO HENRIQUE TAVARES DE MOURA FERNANDES 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001851-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MARTINS DA CHAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001219-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA FALEIROS DA SILVA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON RODRIGUES MACHADO (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001219-35.2017.8.11.0040 MARIA HELENA FALEIROS DA SILVA - CPF: 

570.201.671-87 (DEPRECANTE) CLEVERSON RODRIGUES MACHADO - 

CPF: 693.727.051-87 (DEPRECADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé 

que eu oficial de justiça abaixo assinado de posse do r mandado de 

Citação, extraído dos autos acima declinado, me dirigi a rua Juara, e lá 

estando a numeração contante no mandado é inexistente na referida rua, 

tentando colher maiores informações pela vizinhança, essas pessoas 

disseram não conhecer tal pessoa, nem mesmo por ouvir dizer. Assim 

sendo devolvo o mesmo para as devidas providencias. O referido é 

verdade e dou fé. Sorriso-MT 12 de Agosto de 2019(as) Marcelo do 

Nascimento Cabral - Oficial de Justiça. //// MARCELO DO NASCIMENTO 

CABRAL Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000286-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS NORA (REQUERIDO)

 

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: 1000372-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000400-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEYLA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001157-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI DA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que, em cumprimento ao r. mandado de 

Cumprimento da Carta Precatória, advinda da Comarca de Juara/MT, 

extraídos dos autos da Ação de Busca e Apreensão autos Nº 

1001157-24.2019.8.11.0040, em que tem como parte autora Canopus 

Administradora de Consórcios S/C LTDA e parte ré Micheli da Silva 

Campos, dirigi-me acompanhado do oficial de justiça Marcos até o 

endereço indicado no mandado, Av. Rio Arinos, 355, Ipiranga do Norte/MT, 

ali estando, em dias e horários alternados, e não localizei o bem informado 

na carta precatória. Certifico, ainda, que tendo a informação descrita na 

carta precatória, que a requerida e professora, em razão disso, dirigi-me 

até a Secretaria de Educação de Ipiranga do Norte/MT, ali estando, fui 

informado pela Sra. Eveline Maria Ludwug, que a requerida não se 

encontra lecionando no Município de Ipiranga/MT. Certifico, também, que 

pesquisando no Sistema Apolo desta Comarca, verifiquei que a requerida 

tinha um endereço registrado na cidade de Sorriso, Rua Jade, 56, Bairro 

Rota do Sol, em razão disso, dirigi-me até o endereço localizado, ali 

estando, em dias e horários alternados, e não localizei o bem objeto da 

apreensão. Assim sendo, pelos motivos acima expostos, não foi possível 

proceder à apreensão do veiculo descrito na carta precatória, e com isso, 

devolvo a presente em cartório para as providências na forma da lei. O 

referido é verdade e dou fé. Sorriso-MT, 24 de maio de 2019. Domingos 

Sávio F. Coimbra Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000957-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA MASSARO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002846-11.2016.8.11.0040

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:

MARCO PAULO CHINEZ (REU)

EDIMAR CARLOS RUGINSKI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 
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impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido, bem como se manifeste acerca da certidão 

de ID 29340139.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001240-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. (. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. C. P. E. -. M. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS A PARTE AUTORA, PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004288-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR VANDERLEI PERGHER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN CESAR BASSO HELLMANN OAB - PR72525 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004288-75.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

AYMORE RÉU: ALMIR VANDERLEI PERGHER VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004288-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR VANDERLEI PERGHER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN CESAR BASSO HELLMANN OAB - PR72525 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004288-75.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

AYMORE RÉU: ALMIR VANDERLEI PERGHER VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003995-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILI SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

GLEYDIANE PEREIRA DA SILVA (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: 1000915-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA DALLA VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR TIRITAN (EXECUTADO)

MANOEL RODRIGUES (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: 1001714-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001689-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003073-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

HERONILDES HARUE HARA HUBNER (REU)

 

Juntada de A. R.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003057-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FERREIRA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 
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impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003093-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL QUEIROZ LEAL (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))

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001788-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNO RICARDO BULAU (REQUERIDO)

 

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: 1003667-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE VAZ PEREIRA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004733-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE ALVES MOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do 

REU: BANCO BRADESCO SA. SORRISO, 18 de fevereiro de 2020. MARIA 

LUISA DE CASTRO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008342-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAQ COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ENOQUE BENTO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, efetuar o 

depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, devendo, para tanto, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. O comprovante deverá ser juntado aos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008616-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. P. (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004957-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KG LOCADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) REU: MOVEIS ROMERA LTDA, ANUNCIATA LUIZA MENEGON 

ROMERA. SORRISO, 18 de fevereiro de 2020. MARIA LUISA DE CASTRO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006577-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA CRISTINA DUDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001566-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1001566-34.2018.811.0040 Requerente: Roseli Pereira da 

Silva Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, 

Roseli Pereira da Silva 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 

a seguinte moléstia: Lupús Eritematoso Sistêmico (LES), doença crônica 

de origem autoimune e que afeta os órgãos internos causando diversos 

processos inflamatórios. Verberou que em razão das enfermidades 

sofridas recebeu por vários períodos o benefício de auxílio-doença, e 

diante da permanência de sua incapacidade laborativa, em 07/02/2018 

requereu a manutenção do benefício (NB 6207471133), cujo a data para 

cessação era 16/03/2018, contudo, negado pela autarquia ré, ao 

argumento da não constatação da incapacidade da segurada. Forte em 

tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial 

com documentos. A decisão id. 12480217 deferiu a concessão do 

benefício auxílio-doença liminarmente. Em contestação (id. 13411120), 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. 14801441. A decisão 

id. 15378694 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. 17413027. A autora 

manifestou concordar com o Laudo (id. 17891007). De outro lado, o 

requerido quedou-se silente (id. 21049674). 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 11/12/2014 a 25/03/2015 e 26/11/2015 e 14/12/2015, 

negado, todavia, a partir de 16/03/2018 (NB 6207471133). 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 quadro histórico da saúde da autora, descreveu a médica perita: “(...) 

A autora é portadora de uma doença inflamatória crônica, de origem auto 

imune conhecida como Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES). Tem 

comprometimento na imunidade, acometendo vários órgãos levando assim, 

a outras doenças. A autora em novembro de 2017 realizou exames 

laboratoriais onde diagnosticou a doença e logo iniciou com 

comprometimento em outros órgãos, como infecção de urina recorrente, 

candidíase de repetição, lesão renal aguda por nefrite lúpica, baixa 

acuidade visual bilateral. Passou por internação hospitalar, procedimento 

cirúrgico para retirada de vesícula e até pela UTI. Hoje encontra- se em 

tratamento e acompanhamento com reumatologista” (d.g.n) No exame 

físico, apontou a expert: “EXAME FÍSICO O periciando encontra-se 

orientado no tempo e espaço, consciente, hidratada, eupnéica, 

verbalizando, cooperativa, visão e audição preservados, deambulação 

normal. Durante o exame físico, nota-se presença de algumas manchas 

hipocrômicas pelo corpo. Ausculta cardíaca e pulmonar normal. PA 

140x90mmHg/ FC 77bpm. Paciente estável hemodinamicamente. 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)? R: Roseli Pereira 

da Silva, 38 anos de idade. Estado de saúde estável, com 

comprometimento na imunidade, tratando com frequência infecções 

urinárias e vaginais, com manchas e mialgias intensas durante as crises. 

(d.g.n) 2) Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte 

autora é empregada ou “autônoma”? R: No momento, paciente não está 

trabalhando. Era empregada antes do diagnóstico de LES. 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: Sim, exige esforços físicos de forma moderada a 

intensa. A autora trabalhava como técnica de enfermagem em hospitais, 

onde fazia plantões de 12h ou mais, era responsável por supervisionar os 

pacientes, medica-los, pegar acesso venoso e fazer visitas nas 

enfermarias. Necessitando de um bom desempenho profissional. 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 sinais de que está trabalhando no momento. 

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: Autora é portadora de uma doença 

de origem autoimune, crônica, chamada de Lúpus Eritematoso Sistêmico. 

Teve origem a incapacidade devido a patologia e a sua evolução. (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: Existe exame complementar como 

exame de sangue, FAN reagente, eletroforese de proteínas, Anti SS A , 

Anti SS B, Complemento C3, VHS, PCR, proteínas totais. 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)? R: FAN reagente, eletroforese proteínas 

elevadas, Anti SS A quantitativo superior a 240, Anti SS B quantitativo 

superior a 320, C3- 120,3, VHS 45, PCR 24. Quanto ao início da 

incapacidade, quesito 8, asseverou a Senhora Perita: 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: DII 

29/11/2017. Foi utilizado exames laboratoriais. (d.g.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) ? R: Evolutiva. 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? R: Sim, a autora 

encontra em tratamento medicamentoso. No tocante à incapacidade da 

segurada para o desempenho de atividades laborativas, descreveu a 

expert: 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: Incapacitado 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: Sim. Para qualquer atividade. A autora encontra em tratamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 146 de 491



com drogas imunossupressoras, que possui efeitos colaterais intensos, 

mesmo em tratamento correto podem ter recidivas devido 

comprometimento da imunidade. (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: Permanente. Para qualquer atividade. 

Devido as limitações mencionadas no item anterior. (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 doença de qual 

a autora é portadora é uma doença auto imune, onde o próprio organismo 

ataca as células saudáveis. Não tem relação com o trabalho. (d.g.n) 15) 

No caso de incapacidade “permanente e parcial”, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso 

positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das lesões, restaram 

seqüelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho que o 

autor habitualmente exercia. R: Origem auto imune, de curso crônico, ou 

seja, resto da vida. (d.g.n) Da possibilidade de recuperação da autora em 

relação as enfermidades sofridas, respondeu a perita judicial: 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? R: 

Não tem prazo estimado para recuperação. (d.g.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? R: Se estende para toda e qualquer 

atividade laboral. (d.g.n) 18) Diga o Sr. Perito se a parte autora é portadora 

de alguma das seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) 

hanseníase; c) alienação mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) 

paralisia irreversível e incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de 

Parkinson; h) espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado 

avançado da doença de Paget (osteíte deformante); k) Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida-AIDS; l) contaminação por radiação com base 

em conclusão da medicina especializada; m) hepatopatia grave. R: A 

autora é portadora de uma doença que pode acometer outros órgãos, 

levando assim a cegueira, nefropatia, cardiopatia, paralisia dependendo da 

evolução e quadro da doença. Em conclusão, apontou a Senhora Perita no 

Laudo Pericial: “CONCLUSÃO O periciando, a Sra. Roseli Pereira da Silva, 

com 38 anos de idade, ensino superior completo, que trabalhou como 

vendedora e técnica de enfermagem em laboratórios e hospitais. Evoluiu 

com mialgias intensas, picos hipertensivos, alterações renais, e através 

de exames laboratoriais confirmou a doença de Lúpus Eritematoso 

Sistêmico em novembro de 2017. Iniciou acompanhamento com 

reumatologista, tratamento com medicações imunossupressoras, 

vitaminas, anti-hipertensivos, ansiolíticos. Evoluiu com alterações renais 

onde necessitou de cateter duplo J, com ITU e candidíase de repetição, 

mialgias e inflamações intensas, passando por pulsoterapia com 

corticoide. Necessita de acompanhamento continuo e exames periódicos. 

Sendo assim, autora apresenta, incapacidade total e permanente, devido 

as patologias existentes serem de curso crônico, evolutiva e não possuir 

cura.” (d.g.n) Destarte, a perícia médica atestou que a requerente 

encontra-se totalmente incapacitada para o exercício de qualquer 

atividade, incapacidade insuscetível de reabilitação e recuperação, 

conforme esclarecido nas respostas aos quesitos nºs 11, 12, 13, 16 e 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 da manutenção do benefício de 

auxílio-doença (16/03/2018) encontrava-se igualmente incapacitada para o 

trabalho, conforme resposta ao quesito n° 8 do Laudo Pericial, 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 - LAUDO PERICIAL - RECONHECIDA A 

INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E DEFINITIVA DA AUTORA - LUPUS 

ERITEMATOSO SISTÊMICO - NEGADO PROVIMENTO À REMESSA 

NECESSÁRIA. 1 - O benefício previdenciário de auxílio-doença é previsto 

no artigo 59, da Lei nº 8.213/91, enquanto a concessão da aposentadoria 

encontra-se disposta nos artigos 42 e 43 da mesma lei. 2 - Da leitura dos 

aludidos artigos, conclui-se que para fazer jus aos benefícios ora 

pleiteados, deverá a parte autora satisfazer cumulativamente os requisitos 

necessários, sobretudo a existência de incapacidade provisória para o 

desempenho da atividade habitualmente exercida pelo segurado, no caso 

do auxílio-doença enquanto que, para a concessão de aposentadoria por 

invalidez, a incapacidade deve ser permanente para o exercício de toda e 

qualquer atividade profissional que assegure a subsistência do segurado. 

3 - No caso em apreço, a autora trouxe aos autos documentos que 

atestam ser portadora de lúpus eritematoso sistêmico (LES). 4 - Designado 

pelo Juízo, foi nomeado médico perito que avaliou a real situação de saúde 

da autora, elaborando laudo pericial em que foi reconhecida a sua 

incapacidade laborativa total e permanente, sem possibilidade de 

reabilitação ou cura. A incapacidade teria se iniciado em janeiro de 2011, 

quando a autora teve o seu diagnóstico confirmado através de exames 

complementares. Concluiu tratar-se de "doença autoimune, onde o 

organismo produz anticorpo contra si próprio; sendo patologia de caráter 

progressivo e com consequência em vários órgãos e sistemas. Apresenta 

períodos de acalma e recidivas frequentes a despeito de terapêutica 

adequada.". 5 - É necessário destacar que o laudo pericial elaborado por 

médico perito isento de interesse de ambas as partes é hábil a nortear o 

convencimento do juiz, sendo de enorme relevância nos processos de 

benefícios por incapacidade, devendo o médico perito procurar esclarecer 

os pontos divergentes para a solução da lide. 6 - Proferida com 

fundamento no laudo apresentado pelo médico-perito, deve ser mantida a 

sentença a quo. 7 - NEGADO PROVIMENTO à remessa necessária.” 

( T R F - 2  -  R E O A C :  0 0 0 1 1 6 6 8 9 2 0 1 6 4 0 2 9 9 9 9  R J 

0001166-89.2016.4.02.9999, Relator: SIMONE SCHREIBER, Data de 

Julgamento: 05/10/2016, 2ª TURMA ESPECIALIZADA) 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 Roseli Pereira 

da Silva, 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 

DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, qual seja, 

16/03/2018. 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 cessação do 

benefício de auxílio-doença, ou seja, 16/03/2018, 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 da parta 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, 24 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006752-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DA SILVA LOBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da informação 
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da perita, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000032-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO GALHEGO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe nº 1000032-84.2020.811.0040 VISTOS ETC, 

Alberto Galhego Junior ajuíza a presente “Ação Previdenciária” em face do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

almejando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição. 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. 

Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 

05 (cinco) dias o envio da documentação completa do requerimento 

administrativo formulado pela parte autora, bem como, informações a 

respeito do benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 de janeiro de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000840-89.2020.8.11.0040

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

TEREZINHA REMPEL HECK OAB - 187.719.712-20 (REPRESENTANTE)

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 SENTENÇA Processo: 1000840-89.2020.8.11.0040. 

REPRESENTANTE: TEREZINHA REMPEL HECK REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Terezinha Rempel Heck ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela de Urgência” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando liminarmente a concessão de pensão por morte. Aduz 

que conviveu maritalmente com Gentil Heck, segurado da Previdência 

Social, até a data do seu falecimento ocorrido em 14/10/2019. Verbera que 

requereu a concessão do benefício na via administrativa, no entanto, 

negado pela autarquia ré, ao fundamento de ausência de apresentação de 

documentos. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. 1. 

Do interesse processual e da litispendência A ausência de interesse 

processual da autora é manifesta. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG firmou entendimento no 

sentido de que a exigência do prévio requerimento administrativo para 

caracterizar o direito de ação do interessado contra o INSS. Não obstante 

constar nos autos o indeferimento administrativo em obediência a 

determinação do RE. 631240/MG verifico que a parte deu entrada no 

requerimento na esfera administrativa, contudo, mesmo após solicitado, 

não apresentou documentos exigidos pela autarquia para a análise do 

pedido (documentos de identificação do falecido e Certidão de Casamento 

atualizada com a averbação do óbito). Portanto, considerando que a 

requerente não apresentou os documentos necessários à análise da 

concessão do benefício, conclui-se que, de fato, não houve cumprimento 

ao RE 631240. Com efeito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, a extinção da demanda é medida que se impõe na espécie. 

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência 

de legitimidade ou de interesse processual;” (...)” Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso–MT, 17 de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006624-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO AMARO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Processo: 1006624-18.2018.8.11.0040 Requerente: Genivaldo Amaro De 

Mello Requerido: Instituto Nacional Do Seguro Social VISTOS ETC, O autor 

postulou pedido de desistência da presente demanda, em razão de ter 

sido distribuída erroneamente nesta comarca. Na espécie, registro que o 

requerido sequer foi citado, motivo pelo qual não há óbice à pretensão do 

requerente. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Arquive-se com baixa na distribuição. Registre-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 14 de fevereiro de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004049-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo: 1004049-37.2018.8.11.0040. Autor: Francisco Rodrigues Lopes 

réu: Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, A advogada da parte 

autora pugnou pela extinção da ação em razão do falecimento do 

segurado, conforme narrado no INFBEN acostado ao pedido. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Transitada 

em julgado, certifique-se. Após, arquive-se com baixa na distribuição. 

Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 14 de 

fevereiro e 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002166-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA COSTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA PJe nº 1002166-55.2018.8.11.0040 Requerente: 

Pedro da Costa Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

VISTOS ETC, Pedro da Costa ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c 

Liminar” 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, danos 

extrapatrimoniais. Alegou ser segurado da Previdência Social e de estar 

incapacitado para o trabalho em razão das seguintes moléstias: CID 10 

M85.8 - outros transtornos especificados da densidade e da estrutura 

ósseas, CID10: S82 - fratura da perna, assim como de ter recebido o 

benefício de auxílio-doença entre 15/09/2017 até 30/12/2017 (NB 

6204616882), negado, entretanto, sua manutenção a partir de 03/03/2018. 

Asseverou que a conduta do requerido em negar o benefício se amolda 

como de ilícita, pois feriu à sua dignidade, devendo, portanto, ser 

indenizado por danos morais. Instruiu a inicial com documentos, bem como, 

formulou quesitos para perícia médica. Liminar deferida id. 12957648. Em 

contestação (id. 13826067) o requerido arguiu preliminar de prescrição 

quinquenal. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos ante a não 

comprovada incapacidade do autor para o trabalho, assim como a 

necessidade da realização de perícia médica, formulando na oportunidade 

seus quesitos. Juntou documentos. Réplica id. 14978958. Saneador id. 

16392929 afastou a preliminar suscitada pelo requerido, bem como, 

acolheu o pedido de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou 

perito judicial. Laudo Pericial juntado no id. 18520453 O autor manifestou 
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concordância com o Laudo id. 18657238. De outro lado, o requerido 

quedou-se silente. 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, assim como, 

indenização a título de danos morais. Nesse passo, deve-se observar o 

disposto no art. 42 e 59 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.” 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 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; (...)” Denota-se dos 

documentos acostados aos autos que o autor 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 15/09/2017 até 30/12/2017 (NB 6204616882), negado, contudo, a 

partir de 03/03/2018. Quanto à incapacidade laborativa temporária da parte 

autora, a prova técnica é incontestável. No caso dos autos, a prova 

pericial não concluiu pela incapacidade total e definitiva do autor 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 incapacitado para exercer as atividades laborativas 

que anteriormente exercia (id. 18520453). Inicialmente, em relação ao 

motivo alegado da incapacidade/queixa principal, apontou o expert: 

“acidente motociclístico em set/2017, com fratura de tornozelo, foi atendido 

e teve alta. Permaneceu por 22 dias com dor local e realizou novo exame 

com fratura do tornozelo, tentado tratamento conservador sem sucesso e 

realizado cirurgia 29/11/2018. No momento em acompanhamento pós 

operatório com retorno agendado para 16/1/2019.” Ao exame físico, 

assinalou: “presença de ferida operatória com pontos de sutura em mal 

éolo medial, eritema local. Mobilidade normal, permanece com apoio 

parcial.” Aos quesitos do autor, respondeu o Sr. Perito: a) O periciado 

apresenta alguma deficiência física, lesão e/ou perturbação funcional? R: 

Sim, apresentou lesão em tornozelo com fratura de maléolo medial. (...) d) 

O periciado vem recebendo ou deve receber algum tipo de tratamento 

médico? Se positiva a resposta, enumerá –los? R: Já recebeu tratamento 

cirúrgico, como descrito acima. e) Esse tratamento pode causar diminuição 

na capacidade funcional do periciado ou algum outro efeito colateral? Se 

sim, quais os riscos para atividade laborativa? R: Causam uma 

incapacidade temporária, mas o procedimento cirúrgico visa uma 

recuperação total do periciado. f) Em decorrência dessa deficiência, lesão 

e/ou perturbação funcional estaria o paciente inválido ou com alguma 

limitação para o labor? R: Como descrito acima a limitação é temporária, 

após o acidente e perdura em torno de 90 dias após o tratamento 

cirúrgico. g) É esta invalidez, total ou parcial? No caso de limitação, qual o 

seu grau? R: É total para sua atividade no momento. h) Ela é Temporária ou 

definitiva? R: Temporária, pois o tratamento visa a recuperação total. i) 

Para toda e qualquer profissão? E para a profissão anteriormente 

exercida? R: Para a profissão anteriormente exercida, pois se o periciado 

trabalhasse sentado, sem esforço físico, poderia continuar exercendo 

suas atividades, mesmo no pós operatório. j) Se passageira, esta 

incapacitação seria por quanto tempo? Qual o tempo estimado da 

incapacidade? R: Há o reestabelecimento em torno de 90 dias após o 

tratamento cirúrgico. (...) m) A mazela está consolidada e é irreversível? R: 

A mazela é corrigida após tratamento cirúrgico e reabilitação. (...) n) Se há 

possibilidade de reversão, ela se daria por meio de tratamento, cirurgia ou 

reabilitação profissional? R: Já houve a reversão após o tratamento 

cirúrgico. Quanto ao início da incapacidade do autor para o trabalho, 

respondeu: s) É possível afirmar pelos documentos juntados aos autos, 

apresentados neste ato, e/ou por entrevista com o periciando, que em 

10/01/2018 o mesmo já se encontrava acometido das comorbidades 

constatadas no exame pericial? Sim, já estava. Da possibilidade de 

reabilitação do autor para retornar ao mercado de trabalho, respondeu: t) 

Na atualidade, considerando a idade e o grau de instrução do periciado, 

este teria aptidão para exercer alguma profissão? R: Sim. u) Se positiva a 

resposta ao quesito anterior, indicar, exemplificadamente, pelo menos 

três? R: Qualquer atividade e após o período de recuperação cirúrgica (em 

torno de 90 dias) poderá voltar a exercer sua atividade prévia. Em 

respostas aos quesitos formulados pelo requerido, em particular quanto à 

incapacidade do autor, respondeu: (...) 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: Encontra-se temporariamente incapacitado. 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: Total para sua atividade. 

Impossibilidade temporária de locomoção até consolidação da fratura. 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: Temporária para sua 

atividade. A limitação é gerada pela dificuldade de locomoção. (...) 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? R: Desde a data do acidente até aproximadamente 90 dias 

após o tratamento cirúrgico. Em conclusão detalhada, asseverou o Sr. 

Perito: “Conclusão: periciado encontra -se em recuperação pós operatória 

por fratura de maléolo medial. Período estimado para recuperação plena 

em torno de 90 dias após tratamento cirúrgico. Permaneceu com 

incapacidade temporária desde o acidente." Desta feita, a perícia judicial 

concluiu que o autor à época da suspensão do benefício de auxílio doença 

pelo INSS (03/03/2018) fazia jus benefício, porquanto, incapacitado para o 

trabalho. Noutra banda, a perícia médica judicial também atestou que a 

incapacidade do requerente para atividade laborativa que lhe garanta a 

própria subsistência é TOTAL, 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 da 

suspensão do benefício (03/03/2018). 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)”. Ainda de acordo com 

a perícia judicial, o benefício era também devido ao segurado pelo prazo 

de mais 90 (noventa) dias contados da data do procedimento cirúrgico em 

seu tornozelo, ocorrido em 29/11/2018, período apontado pelo expert 

como de suficiente para a recuperação do segurado. Assim, para efeito 
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de pagamento do benefício pós-cirurgia, o período resta ultrapassado. No 

tocante aos danos extrapatrimoniais, a pretensão inaugural não merece 

acolhimento. A negativa à concessão do benefício, por si só, não 

configura ato ilícito a subsidiar a reparação extrapatrimonial pretendida 

pelo requerente, conforme dispõe o art. 927 do Código Civil de 2002, 

verbis: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187 ), causar dano 

a outrem, fica obrigado a repará-lo.” Ademais, o art. 5°, inciso X, da Carta 

da República de 1988[1], a indenização postulada na peça de ingresso 

requer a demonstração da violação ao direito subjetivo e a efetiva lesão à 

dignidade da pessoa humana do lesado, circunstâncias não evidenciadas 

nos autos. Acerca do tema: “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) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA. NEGATIVA NO 

ÂMBITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, EM JUÍZO, 

DESDE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DANOS MORAIS, CONTUDO, 

NÃO CONFIGURADOS. A negativa de benefício previdenciário no âmbito 

administrativo, revertida em juízo, não gera, por si só, o direito à 

indenização por danos morais. Precedentes jurisprudenciais. Sentença 

que afastou a pretensão indenizatória mantida. RECURSO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70076292648, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 16/05/2018).” (TJ-RS - AC: 

70076292648 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 

16/05/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/05/2018) De rigor, portanto, o não acolhimento da pretensão 

extrapatrimonial. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial para conceder o BENEFÍCIO 

AUXÍLIO-DOENÇA razão pela qual CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de Pedro da Costa, no valor do salário-benefício 

nos termos do art. 61 da Lei n° 8.213/91, a contar cessação do benefício, 

ou seja, 03/03/2018, pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da data do 

procedimento cirúrgico no tornozelo do segurado, ocorrido em 29/11/2018. 

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 da cessação do benefício, ou 

seja, 03/03/2018, OBSERVADO OS 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 (um mil reais), tendo 

em vista o disposto no §8º, d 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, 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, 17 de janeiro de 2020. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal [1]Art. 

5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) X - são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008115-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERLIAN SANTOS PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007848-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AVELINO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003630-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA FERREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (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: 1004379-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DINIZ DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004699-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZ JOSE GONCHOROSKI (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 presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006621-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON LOPES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)
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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: 1005966-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA TORRES DA SILVA SANTOS (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 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: 1007205-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1002581-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LECELIA MARIA FURLAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000667-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA LISIA MACHADO DA SILVA (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.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000966-76.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JERONIMO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença de Num. 28857705, manifeste-se o exequente. 

Havendo concordância, intime-se o executado para pagamento do saldo 

executado, no prazo de 15 dias. Caso contrário, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004720-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ANTONIO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GRISON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004720-94.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: REGINALDO ANTONIO SANTOS 

EXECUTADO: MARCIO GRISON Vistos etc. Defiro o pedido retro e 

suspendo o presente pelo prazo requerido, a contar do protocolo do 

requerimento. Após o transcurso do prazo acima, havendo, ou não, 

manifestação, conclusos. Às providencias. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000624-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000624-65.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ROBSON PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se a parte 

executada para pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 dias. 

Transcorrido o prazo sem pagamento, conclusos. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004618-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN NEVES FERREIRA (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:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004618-04.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JONATHAN NEVES FERREIRA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, 

da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial com o seguinte documento: a) Certidão 
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expedida fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à existência 

de débitos inscritos em seu nome; b) Comprovante de endereço em seu 

nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único). Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS & KUNKEL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO BOTEGA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000900-62.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DIAS & KUNKEL 

LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ABRAAO SILVA LIMA 

POLO PASSIVO: PAULO SERGIO BOTEGA 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: 13:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 18 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: 1000901-47.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS & KUNKEL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000901-47.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DIAS & KUNKEL 

LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ABRAAO SILVA LIMA 

POLO PASSIVO: RAFAEL SOUZA DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

14/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 18 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: 1000903-17.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS & KUNKEL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000903-17.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DIAS & KUNKEL 

LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ABRAAO SILVA LIMA 

POLO PASSIVO: RICARDO DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

14/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 18 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: 1001324-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL DE SOUSA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001324-41.2019.8.11.0040 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 o Depósito Judicial aportado nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 18 

de fevereiro de 2020 ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS & KUNKEL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000908-39.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DIAS & KUNKEL 

LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ABRAAO SILVA LIMA 

POLO PASSIVO: RICARDO DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

14/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 18 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: 1000909-24.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS & KUNKEL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000909-24.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DIAS & KUNKEL 

LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ABRAAO SILVA LIMA 

POLO PASSIVO: VANDERLEI GONCALVES 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: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 14/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 18 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: 1000910-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS & KUNKEL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000910-09.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DIAS & KUNKEL 

LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ABRAAO SILVA LIMA 

POLO PASSIVO: VANDERLEI GONCALVES 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: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 14/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 18 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: 1000911-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS & KUNKEL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000911-91.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DIAS & KUNKEL 

LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ABRAAO SILVA LIMA 

POLO PASSIVO: VANDERLEI GONCALVES 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: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 14/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 18 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: 1000912-76.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS & KUNKEL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CASAGRANDE CONSSANI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000912-76.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DIAS & KUNKEL 

LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ABRAAO SILVA LIMA 

POLO PASSIVO: DAIANE CASAGRANDE CONSSANI 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: 14:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 18 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: 1000914-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON AMELIO BAGGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000914-46.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:AMILTON 

AMELIO BAGGIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX TOCANTINS 

MATOS, MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS, RAFAEL KRZYZANSKI 

POLO PASSIVO: IVANILDO R VIEIRA 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: 14:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 18 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: 1000915-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO ALVES CORREA (AUTOR)

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. 1000915-31.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALBERTINO 

ALVES CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS 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: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 14/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 18 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: 8010473-83.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL JORGE MASCHIO (REQUERIDO)

MOACIR JORGE MASCHIO (REQUERIDO)

 

Processo: 8010473-83.2012.8.11.0040 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, 18 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002054-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL ORLANDO ALVES CARVALHO (EXEQUENTE)

JOAO PEDRO DE CARVALHO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON GONÇALVES (EXECUTADO)

 

Processo: 1002054-86.2018.8.11.0040 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, 18 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002844-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL OLIMPIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002844-70.2018.8.11.0040 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, 18 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004392-96.2019.8.11.0040

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:

TANIA REGINA AMARO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1004392-96.2019.8.11.0040 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, 18 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 153 de 491



Processo Número: 1004481-22.2019.8.11.0040

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:

ALEXANDRE DA SILVA NEVES (EXECUTADO)

 

Processo: 1004481-22.2019.8.11.0040 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, 18 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002347-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMARA CENCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAR ANTUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002347-22.2019.8.11.0040 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, 18 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005497-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA SIMAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA MARQUES PINTADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005497-11.2019.8.11.0040 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: 15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDES GUIMARAES DE OLIVEIRA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REU)

 

Processo: 1000669-35.2020.8.11.0040 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: 10/06/2020 Hora: 15:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010929-28.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010929-28.2015.8.11.0040 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 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: 15:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CASSIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1000679-79.2020.8.11.0040 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 

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: 16:10 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010436-22.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATILLA RODRIGUES MIRANDA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010436-22.2013.8.11.0040 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, 18 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006267-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA MARILIN LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE SCHMIDT OAB - MT26841/O (ADVOGADO(A))

 

Zimbra sor.4vara@tjmt.jus.br PARCELAMENTO DE PREPARO RECURSAL 

De : Sorriso - 4 Vara - Juizado Especial  Assunto : PARCELAMENTO DE 

PREPARO RECURSAL Para : Departamento de Controle e Arrecadacao  

ter, 18 de fev de 2020 13:49 1 anexo Boa tarde! Segue anexo cópia da 

decisão referente aos autos Número: 1006267-72.2017.8.11.0040 Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Órgão julgador: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Última distribuição : 07/12/2017 

Valor da causa: R$ 5.333,93 Assuntos: Duplicata Segredo de justiça? 

NÃO Justiça gratuita? SIM Pedido de liminar ou antecipação de tutela? 

NÃO, conforme Ofício Circular 04/2018/GAB - Juiz Auxiliar Polo ativo 

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP - CNPJ: 37.516.283/0001-39 

(EXEQUENTE) LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A)) Polo passivo 

CERAMICA MARILIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.202.477/0001-00 

(EXECUTADO) ANDRESSA CAROLINE SCHMIDT (ADVOGADO(A)) 
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PROCESSO_ 1006267-72.2017.8.11.0040 - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL.pdf 374 KB

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005702-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. W. PUVA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANNINE CRUZ SOUZA OAB - MT0019565A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL ANTONIO SILVA DE BARCELOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1005702-40.2019.8.11.0040 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: 16:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004881-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PH COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1004881-36.2019.8.11.0040 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: 16:50

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001918-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARINA JAMILY ELIAS PIMENTEL (EXECUTADO)

 

Processo: 1001918-26.2017.8.11.0040 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, 18 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010920-37.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENI PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BAUMGARTEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010920-37.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: HENI PEREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: SERGIO BAUMGARTEN Vistos etc. Diante do teor da 

certidão retro, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAYVIDSON CUNHA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000918-83.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DAYVIDSON 

CUNHA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEIZIANE PADILHA DA 

SILVA, YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU POLO PASSIVO: AGEMED 

SAUDE 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: 14/04/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

18 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: 1000697-03.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDIO LEANDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

 

Processo: 1000697-03.2020.8.11.0040 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: 10/06/2020 Hora: 17:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005741-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBIVANIA LIMA LOPES STEFANELLO (REQUERIDO)

 

Processo: 1005741-37.2019.8.11.0040 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: 17:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-26.2020.8.11.0040

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

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO(A))

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - 011.262.851-61 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR TIAGO ORGANEK DE OLIVEIRA - ME (INTERESSADO)

 

Processo: 1000495-26.2020.8.11.0040 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 
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trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 17:30 .

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAYVIDSON CUNHA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000918-83.2020.8.11.0040. REQUERENTE: DAYVIDSON CUNHA ALVES 

REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. Postergo a análise do 

pedido de tutela antecipada para após o contraditório. 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006335-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BUCK OAB - MT20352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006335-51.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ROSANGELA BRAGA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Face os documentos 

comprobatórios juntados na petição retro, designe-se nova data para 

audiência de conciliação citando/intimando-se as partes. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001947-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JIUVANEIDE NARCIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR DE ALMEIDA SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BARREIRO PACHECO OAB - PR43018 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001947-42.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora (advogado), nos 

termos do artigo 313, §2º, inciso I, para que promova a regularização 

processual, considerando a informação de óbito do requerido, no prazo de 

90 (trinta) dias. Sorriso/MT, 18 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-39.2020.8.11.0040

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:

AUTOCENTER SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1000714-39.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 18:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

LOJAS RIACHUELO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000924-90.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ISABELA 

BRESSAN MANZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABELA BRESSAN 

MANZ POLO PASSIVO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 14/04/2020 Hora: 

15:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 18 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: 1005819-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE BRAZ CRISTIANO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005819-02.2017.8.11.0040 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 o Depósito Judicial aportado nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 18 

de fevereiro de 2020 ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA ISIDIO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC- 1000342-27.2019.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida encaminhada a parte Reclamada, MARCIA 

REGINA ISIDIO DA SILVA – ME, para audiência de conciliação, com a 

observação de “mudou-se” e “não existe o número indicado, bem como 

sobre os rumos do feito. Sorriso/MT, 18 de fevereiro de 2020. Elite 

Capitanio,Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010885-77.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI WAHLBRINK LAGEMANN (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS ANDRE VAITES (EXECUTADO)

 

Processo: 8010885-77.2013.8.11.0040 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, 18 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005628-83.2019.8.11.0040

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:

ANTONIO ELSON DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1005628-83.2019.8.11.0040 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, 18 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000526-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER MELO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000526-51.2017.8.11.0040 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 Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca do peticionado no ID. 22708777, requerendo o 

que entender de direito, em observância ao valor depositado, ciente de 

que nada sendo requerido o processo será remetido ao arquivo. 

Sorriso/MT, 18 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDRE GARCIA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZADA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

JULIANO NICOLAU DE CASTRO OAB - SP292121 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC- 1001088-60.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida encaminhada a parte Reclamada, ZADA 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, para audiência de conciliação, 

com a observação de “não existe o número indicado", bem como sobre os 

rumos do feito. Sorriso/MT, 18 de fevereiro de 2020.Elite Capitanio,Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-66.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO BONFANTI TREIN OAB - MT25451/O (ADVOGADO(A))

SIMONE CRISTINA MAIER OAB - MT26746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1000557-66.2020.8.11.0040 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: 27/05/2020 Hora: 18:20 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004613-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TALIA COUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Processo nº 1004613-79.2019.8.11.0040 Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte executada (advogado), para que cumpra a 

sentença/acordão proferida nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante apurado na atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No 

mais, fica ciente ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Sorriso/MT, 18 de fevereiro de 2020 

ELITE CAPITANIO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010829-10.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA MARIA DE LIMA TOSSIN (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010829-10.2014.8.11.0040 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 correspondência devolvida, no prazo de cinco 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003850-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PIVOTTI (EXECUTADO)

 

Processo: 1003850-49.2017.8.11.0040 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, 18 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010040-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENA PLETSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE LIMA JUNIOR (EXECUTADO)

EDIVALDO VEÍCULOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010040-40.2016.8.11.0040 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 e requerer entender o que de direito, no prazo de cinco 

dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004427-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONGOLD PESQUISA MINERAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004427-27.2017.8.11.0040 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, do ID. 

26637283, no prazo de cinco dias. Sorriso/MT, 18 de fevereiro de 2020 

ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010959-63.2015.8.11.0040

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:

DERLI FRANCISCO DALL APRIA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Processo: 8010959-63.2015.8.11.0040 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, 18 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010862-63.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO REZENDE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPURIO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010862-63.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: FRANCISCO REZENDE NETO 

EXECUTADO: SPURIO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Vistos etc, 

Intime-se o exequente para indicação do endereço dos sócios da 

executada, nos termos já determinados na decisão retro, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, 

conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MAGRO FILHO (REQUERIDO)

 

Processo: 8010126-11.2016.8.11.0040 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, 18 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001770-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU JOSE SCHAFER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001770-78.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: ELISEU JOSE SCHAFER Vistos etc. Antes de 

analisar o requerimento retro, intime-se a exequente para, querendo, 

ajustar-se ao Protocolo de Intenções firmado entre este Juizado Especial e 

a 17ª Subseção da OAB/MT em 31/01/2020, no prazo de quinze dias. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA MATOS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000947-36.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:GABRIELA 

MATOS FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS FELIPE DO 

NASCIMENTO MOURA POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP 

AEROPORTO LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 14/04/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 18 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: 1006212-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO AUGUSTO TREVELIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC- 1006212-24.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida encaminhada a parte Reclamada, ZURC 

INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, para audiência de conciliação, com 

a observação de “desconhecido”, bem como sobre os rumos do feito. 

Sorriso/MT, 18 de fevereiro de 2020.Elite Capitanio, Gestora Judiciária.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003445-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA ERLENILDE VIEIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003445-42.2019.8.11.0040 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. Sorriso/MT, 18 de fevereiro de 2020 ELITE CAPITANIO Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-74.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BNSA SERVICOS DE ESTETICA EIRELI (REU)

 

Processo: 1000744-74.2020.8.11.0040 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: 03/06/2020 Hora: 16:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-58.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO VIRGULINO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO(A))

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000952-58.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:EVANDRO 

VIRGULINO DA SILVA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LENE 

ENGLER DA SILVA, DIEGO PIVETTA POLO PASSIVO: REDECARD 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: 14/04/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

18 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: 1000557-66.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO BONFANTI TREIN OAB - MT25451/O (ADVOGADO(A))

SIMONE CRISTINA MAIER OAB - MT26746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000557-66.2020.8.11.0040. REQUERENTE: DEBORA LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc. 

No que tange à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta 

em alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente o protesto e as 

cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do 

registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos 

objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento 

desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010575-71.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

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:

HDI SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010575-71.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: ROBERTO PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: HDI SEGUROS S.A. Vistos etc. Tendo em vista que não 

houve preparo, julgo deserto o recurso inominado, nos termos do art. 42, § 

1º, da Lei 9.099/95. No mais, intime-se o executado para pagamento do 

saldo excutido, no prazo de 15 dias. Não havendo o pagamento, 

conclusos para análise da petição retro. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000897-10.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOLONIO GENARO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: ALBERTO 

GUILHERME SCHNITZER NETO Executado: APOLONIO GENARO DE 

MORAES Número do Processo: 1000897-10.2020.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 
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INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO ALVES CORREA (AUTOR)

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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000915-31.2020.8.11.0040 Reclamante: ALBERTINO ALVES CORREA 

Reclamado: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. No que 

tange à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de desconto previdenciário, indevido, sobre verba indenizatória 

ou não habitual, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

mormente ante a tese fixada no Tema n. 163, no RE593068, pelo STF. A 

par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes dos 

descontos efetuados sobre os proventos integrais da parte autora. Por 

outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer 

imediatamente os descontos, 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 à reclamada 

que se abstenha de efetuar descontos previdenciários sobre quaisquer 

verbas de natureza indenizatória ou não habitual, até o julgamento final da 

ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias 

úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais), para cada desconto efetuado no caso de não cumprimento. 

Dispenso a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte 

requerida, para querendo contestar a presente ação, no prazo de 30 dias. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003628-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ST KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEDMA EMELI FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003628-13.2019.8.11.0040 Reclamante: ST KIDS COMERCIO DE 

BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA - ME Reclamado: QUEDMA 

EMELI FERREIRA Vistos etc. Antes de analisar o requerimento retro, 

intime-se a exequente para, querendo, ajustar-se ao Protocolo de 

Intenções firmado entre este Juizado Especial e a 17ª Subseção da 

OAB/MT em 31/01/2020, no prazo de quinze dias. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

LOJAS RIACHUELO SA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000924-90.2020.8.11.0040. AUTOR: ISABELA BRESSAN MANZ REU: 

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LOJAS 

RIACHUELO SA 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000936-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DIAS DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: FELLIPE MAKARI 

MANFRIM Executado: ADAO DIAS DE ARAUJO Número do Processo: 

1000936-07.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 
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CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004028-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA MIGUEL PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004028-61.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: SILVANI APARECIDA 

FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME EXECUTADO: ELIANA MIGUEL 

PEREIRA Vistos etc. Considerando que o exequente procedeu com a 

entrega dos ofícios requeridos no Num. 26066942, junto à este Juízo, nos 

termos do Protocolo de Intenções firmado entre este Juizado Especial e a 

17ª Subseção da OAB/MT em 31/01/2020, defiro a expedição dos 

mesmos, determinando a juntada, pela Secretaria, dos originais 

devidamente assinados. Com a juntada das respostas, manifeste-se o 

exequente e, na sequência, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000562-88.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO ALCANTARA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000562-88.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELO APARECIDO 

ALCANTARA LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

MARCELO APARECIDO ALCANTARA LIMA ajuizou a presente AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, controvertendo os 

créditos tributários que deram azo ao protesto n. 10957, requerendo, 

liminarmente, a sustação do protesto efetivado pela requerida. É o 

relatório. Decido. Analisando sumariamente os argumentos e a 

documentação apresentada, constato a possibilidade de deferimento da 

liminar requestada, independentemente de prestação de caução, no que 

toca à baixa do protesto, eis que, pelos argumentos e a documentação 

apresentada, constato que o objeto da demanda é justamente discutir a 

dívida, sofrendo a autora antecipadamente os efeitos do protesto 

enquanto ainda não foi definida tal questão. Do mesmo modo há indícios 

robustos de que, de fato, não há débitos em aberto relativos ao veículo, 

objeto do protesto (Nums. 28773628). Portanto, a parte autora não poderá 

sofrer antecipadamente os efeitos dos protestos enquanto perdura a 

discussão judicial a respeito da controvérsia, o que lhe causará restrição 

de crédito junto às instituições financeiras, estando presente o fumus boni 

iuris, primeiro requisito necessário para o deferimento in limine litis. Quanto 

ao periculum in mora, o simples fato da possibilidade de protesto e, 

consequentemente, inclusão do nome do requerente junto aos órgãos de 

restrição de crédito já é suficiente para o deferimento da medida liminar, 

em razão dos efeitos nefastos da negativação. Posto isso, DEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR, determinando a sustação ou baixa dos 

protestos/inscrições nos órgãos de restrição ao crédito, enquanto 

perdurar a discussão da ação, referente aos títulos/protestos 

mencionados na inicial. Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondentes acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Para o caso de desobediência, fixo multa no 

valor de R$500,00. Dispenso a realização da audiência de conciliação. 

Cite-se a parte requerida, para querendo contestar a presente ação, no 

prazo de 30 dias. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000104-08.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANDREIA DA SILVA ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que não há nos autos 

comprovação da hipossuficiência da parte autora, indefiro a AJG 

postulada, porém, oportunizo o parcelamento do preparo, bem como de 

eventuais custas processuais, em 05 vezes. Sendo assim, determino que, 

no prazo de 48 horas, a parte recorrente recolha a primeira parcela do 

preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser 

considerado deserto. Juntada a primeira parcela do preparo, e havendo a 

apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos 

autos imediatamente à Turma Recursal. Caso contrário, fica, desde já, 

considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do art. 42, § 

1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a sentença 

proferida nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002817-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA WOITOVIZ BAUER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 
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(ADVOGADO(A))

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002817-53.2019.8.11.0040 Reclamante: BIANCA WOITOVIZ BAUER 

Reclamado: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de arguição de nulidade da citação, eis que não teria observado 

a antecedência mínima de 30 dias entre a citação e a data da audiência de 

conciliaçaõ (Num. 28209295). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois 

bem, não assiste razão à executada. Isso porque, em que pese as 

alegações da reclamada, certo é que os Juizados Especiais são regidos 

pelos princípios insertos no artigo 2º, da Lei 9.099/95, quais sejam: 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

Ademais, a antecedência alegada pela reclamada vai de encontro às 

regras dos Juizados Especiais, na qual há disposição expressa de que a 

audiência de conciliação deve ser agendada no prazo de 15 dias a partir 

da distribuição (artigo 16, da Lei 9.099/95), portanto, por lógica, não 

haveria como se exigir que a citação fosse realizada com 30 dias de 

antecedência. Posto isso, REJEITO a arguição de nulidade. No mais, 

considerando que a reclamante possui emprego e renda fixa, consoante 

documentos acostados à inicial, demonstrando a possibilidade do 

recolhimento do preparo recursal, INDEFIRO A AJG POSTULADA, 

determinando que, no prazo de 48 horas, o recorrente recolha o preparo 

do recurso interposto (Enunciado 115 FONAJE), sob pena de ser 

considerado deserto, facultando o parcelamento do preparo em cinco 

parcelas mensais e consecutivas. Com o recolhimento da primeira parcela 

e havendo a apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já 

recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a 

remessa dos autos imediatamente à Turma Recursal. Caso contrário, fica, 

desde já, considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do 

art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a 

sentença proferida nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008540-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIVALDO FELIZARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1008540-53.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CLEDIVALDO FELIZARDO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005848-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEAGRO OBRAS E ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

VALMIR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MARCO AURELIO 

BANFI Reclamado: ENGEAGRO OBRAS E ENGENHARIA EIRELI e outros 

Processo nº. 1005848-81.2019.8.11.0040 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004608-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IARA FABIOLA ALTHAUS QUINTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (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))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004608-57.2019.8.11.0040. REQUERENTE: IARA FABIOLA ALTHAUS 

QUINTINO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos 

etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos 

morais em que a parte reclamante sustenta que foi incluída, indevidamente, 

pela reclamada, nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que não 

contraiu. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. A parte requerida alegou a 

incidência de prescrição do direito vindicado, conquanto, como é cediço o 

prazo prescricional para demandas de reparação civil inicia a conta da 

ciência do dano, o que não se pôde precisar no presente feito pelo que 

consta nos autos, razão pela qual afasto tal pretensão. Outrossim, não 

verifica-se que é requisito essencial para propor a demanda judicial que a 

autora demonstre o esgotamento das vias administrativas com o banco 

réu, razão pela qual rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir. 

Da mesma forma, que pelo princípio da informalidade dos juizados 

especiais, celeridade, eficiência e economia processual, rejeito a 

preliminar de inépcia da petição inicial, estando presentes os requisitos 

mínimos necessários para julgamento do feito, sem prejudicar o 

contraditório e a ampla defesa. Quanto ao mérito, destaco que em se 

tratando de relação de consumo, é da requerida o ônus da prova, e a ela 

incumbe demonstrar a legalidade da cobrança efetivada, o que não 

ocorreu. A parte requerida em momento algum demonstra a legalidade da 
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cobrança e da inclusão do nome da requerente nos órgãos de proteção 

ao crédito. Desta feita, não sendo demonstrada a legalidade da cobrança, 

a medida que se impõe é o acolhimento do pleito para reconhecer que a 

dívida é indevida e deve ser retirada das anotações nos órgãos de 

proteção ao crédito. Entretanto, no que tange aos danos morais, vejamos 

o que prevê a Sumula 385 do STJ: Súmula: 385 Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Verifica-se nos documentos que instruem a inicial que a 

autora possui outras dívidas inscritas nos cadastros de proteção de 

crédito, e que não são objeto da presente demanda. Assim sendo, nos 

termos da Súmula 385 do STJ, indevida é a indenização por danos morais. 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito objeto da presente demanda, 

determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa do referido 

débito, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa, no valor de 

R$500,00. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do requerido 

por danos morais. Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição 

ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente sentença 

para cumprimento. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-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)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000716-09.2020.8.11.0040. AUTOR(A): ALZIRA BRUNHOLI REU: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Compulsando os autos da presente 

ação, verifico que se trata de ação idêntica a ajuizada sob o n° 

1005271-74.2017.8.11.0040, distribuída em 11/10/2017, a qual se encontra 

pendente de juntada do laudo pericial realizado na requerente. Posto isso, 

nos termos dos artigos 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC, RECONHEÇO A 

LITISPENDÊNCIA nesta ação em relação ao processo de n° 

1005271-74.2017.8.11.0040, JULGANDO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso V, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004636-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLELSON ARAGAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004636-25.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CLELSON ARAGAO COSTA 

REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais, em que a parte reclamante sustenta que 

sofreu danos morais eis que não foi notificado pela parte requerida de que 

seu nome seria negativado. A requerida por sua vez, aduz que enviou 

notificação para o requerido no endereço que lhe foi informado, não 

podendo ser responsabilizada civilmente. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido inicial NÃO prospera, pois 

a requerida, conforme se denominou, é apenas arquivista, não tendo 

participado da relação jurídica entre o autor e seu credor, tendo apenas 

atendido a solicitação de negativação em seus cadastros. E mais, a 

requerida demonstra que notificou o requerente (Num. 26049364). 

Ademais, não resta demonstrado nos autos que a negativação foi 

indevida, não havendo que se falar em danos. Outrossim, como muito bem 

exposto na defesa, a Sumula 404 do STJ aduz que é dispensável AR na 

comunicação da negativação. Portanto, não se vislumbra razão para que 

haja procedência dos danos morais requeridos. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

constantes na inicial. Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 

55, da Lei n. 9099/95. Transitada em julgado e não havendo 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 17 de fevereiro de 2020 Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004721-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BUTTKER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004721-11.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIO BUTTKER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação pugnando pela condenação da 

reclamada em danos morais, sob a alegação de que houve a suspensão 

do fornecimento da energia em sua residência, eis que somente não 

realizou o pagamento da fatura, pois as mesmas não foram entregues, 

pela requerida. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. É fato que é interesse do 

devedor ver quitada sua obrigação, portanto, a alegação de não 

recebimento da fatura na sua residência, não o exime do dever de efetuar 

o pagamento do débito na data do vencimento, pois, sabendo da 

obrigação, poderia ter quitado as faturas junto à requerida e/ou, ainda, 

solicitado a segunda via das referidas faturas, mormente por se tratar de 

prestação fixa e mensal. Assim, embora seja dever da requerida enviar ao 

consumidor as faturas para pagamento, no caso de não recebimento das 

faturas, ou no caso de atraso na entrega, espera-se que o consumidor, 

sabedor de suas obrigações, diligencie uma forma alternativa de 

pagamento, a fim de se eximir de eventual responsabilidade em 

decorrência do inadimplemento e, in casu, não tendo o consumidor 

efetuado o pagamento das faturas, deu causa à suspensão do 

fornecimento da energia em sua residência, não havendo qualquer ilicitude 

no procedimento da requerida e, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Não se verificando no caso em apreço 

qualquer ilícito ou dano indenizável, não há que se falar em reparação civil. 

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 17 de fevereiro de 2020 Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004843-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DE CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004843-24.2019.8.11.0040. REQUERENTE: IOLANDA DE CARVALHO 

ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que o reclamante 

controverte fatura de recuperação de receita (decorrente de 

irregularidades na aferição do consumo), pugnando pela declaração da 

inexistência do débito e danos morais. A requerida, por sua vez, defende 

a regularidade do débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois 

bem, verifica-se que in casu houve a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que assim seja, pois, na 

condição de grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de 

condições para demonstrar o fundamento das cobranças por si 

realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto probatório constante nos 

autos, verifica-se que a reclamada se desincumbiu de seu ônus, visto que 

restou demonstrado nos autos a existência de irregularidade no medidor 

de energia da reclamante, consistente em medidor inclinado em campo, 

consoante fotos e termo de ocorrência e inspeção, juntados em Num. 

27303472, documentos que não foram objeto de qualquer alegação/prova 

capaz de macular a sua idoneidade. Deve ser registrado, ainda, que é 

desnecessária a juntada de laudo pericial elaborado por laboratório 

certificado, visto que a irregularidade era externa ao medidor, e foi 

devidamente regularizada no ato da inspeção, sem necessidade de 

substituição do medidor. De outro norte, a irregularidade encontrada só 

pode ocorrer por ação humana, sendo desnecessária a demonstração, 

pela concessionária, da responsabilidade da reclamante, mas tão somente 

de que ele foi beneficiado pelo registro inferior do consumo de energia 

elétrica, autorizando a recuperação do consumo. Vejamos o entendimento 

do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA SIGNIFICATIVA DO 

CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO MEDIDOR – 

COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – CABIMENTO – 

CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – SENTENÇA MANTIDA 

–RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL 

nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de 

consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da 

receita. De forma que, constatada a intervenção indevida e o mau 

funcionamento do medidor de energia elétrica, demonstrado pelo aumento 

significativo do consumo após a substituição do aparelho, implicam na 

conclusão de que houve faturamento de energia em valor inferior ao 

efetivamente consumido, sendo cabível a sua revisão e a constituição de 

débito para a cobrança das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de 

Direito Privado. Ap 5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 

09/05/2018, DJE 08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA 

MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO 

COMPROVANDO A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

REGULARIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER 

VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

DIRETRIZES TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de 

Ocorrência e Inspeção apontou a irregularidade no medidor de energia que 

estava com a entrada e saída de energia invertidas, confirmando a 

irregularidade da unidade consumidora. Não há que se falar em realização 

de perícia, tendo em vista que o TOI, como dito, demonstra de forma clara 

o desvio, SENDO ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido 

e provido para julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. 

RI nº.: 8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de 

Moraes, J. 26/05/2017, DJE 08/06/2017) Por fim, verifica-se que tanto o 

procedimento de apuração da irregularidade (lavratura do termo de 

ocorrência e inspeção – art. 129, §1º, I, da Resolução 414/2010, da 

ANEEL), bem como a apuração do quantum devido obedeceu as 

disposições da Resolução citada (artigo 130). Todas essas 

considerações impõem a improcedência dos pedidos iniciais. Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim minutado, o qual 

submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o substitua, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 04 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004801-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UDIRLEI GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

NALVA LUZIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004801-72.2019.8.11.0040. REQUERENTE: UDIRLEI GONCALVES DE 

ALMEIDA, NALVA LUZIA SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que a parte requerente afirma que teve o fornecimento de 

energia elétrica suspenso por dois dias em razão de débito declarado 

inexigível via sentença judicial perante a requerida, requerendo danos 

morais. A requerida, por sua vez, defendeu a regularidade da suspensão 

dos serviços. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, verifica-se que 

in casu houve a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, 

do CDC. Aliás, é justo que assim seja, pois, na condição de grande 

empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições para 

demonstrar o fundamento das cobranças por si realizadas. Nesta toada, 

da análise do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus, visto que embora alegue que 

os cortes se deram em razão de faturas de consumo regular em atraso, 

não é o que consta nos documentos juntados pela própria requerida, em 

que embora se constate pagamentos fora do prazo, também consta a 

informação que nenhum deles gerou corte de energia, é o que resta 

evidente no documento Num.26884720. Não suficiente, de outro norte, o 

autor demonstra que seu nome permanece negativado (Nums 28775394 e 

28775421) em razão da dívida já reconhecida como indevida pela 

sentença proferida em outro processo (Num. 21704131), o que somado ao 

fato da falta de comprovação dos fatos segundo a tese elaborada pela 
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requerida, traz veracidade aos fatos narrados pelo autor. Desta feita, 

resta demonstrado que houve corte indevido do fornecimento de energia 

elétrica, cabendo indenização pela suspensão imérita do fornecimento de 

serviço essencial. Neste sentido colaciono jurisprudência do nosso 

Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MEDIDOR – 

CONSUMO DE ENERGIA – FRAUDE CONSTATADA – COBRANÇA DE 

VALORES INDEVIDOS – PERÍCIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE FÉ 

PÚBLICA – ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – 

COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA – SUSPENSÃO DE ENERGIA –– 

DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO REDUZIDO –– 

RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há demonstração acerca da 

regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura questionada 

nos autos, vez que sequer fora realizada na presença do consumidor, 

não seguindo os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata 

sobre o tema. Ademais, os elementos carreados aos autos indicam que o 

procedimento adotado pela concessionária, ora apelante é, de fato, 

ilegítimo, visto que, não houve oportunidade para a apelada acompanhar a 

vistoria, tendo ocorrido à apuração da apontada ilegalidade de forma 

unilateral, sem qualquer participação do consumidor. A indenização por 

dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não 

podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função 

penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão 

compensatória para a qual foi predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 3ª 

Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, 

p. 352; in www.stj.gov.br). “[...] 4. A revisão de indenização por danos 

morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas 

instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a 

Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no 

AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). (N.U 

0000912-86.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA – COBRANÇA DE 

DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO. A 

suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o 

débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço 

essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os 

manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A 

interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é 

admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de 

Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela 

concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por 

dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 

2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

09/10/2017)” (N.U 1005448-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

25/07/2019) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO 

MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO 

COM CONTRADITÓRIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS – CORTE INDEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL E 

ADEQUADO AO CASO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia 

elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a 

comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o 

acompanhamento do consumidor. A suspensão compulsória do 

fornecimento de energia elétrica, sem devido procedimento evidencia a 

ocorrência de danos morais . Mostrando-se o quantum proporcional e 

razoável ao binômio: reparação e prevenção de reiteração, não há que se 

falar em sua redução. (N.U 0001103-48.2014.8.11.0041, , CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018) 

Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao 

quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando que os 

requerentes possuem filho ainda criança, que demanda ainda mais a 

necessidade do fornecimento de energia elétrica para o cotidiano, 

considerando a capacidade financeira dos reclamantes e da reclamada; 

considerando o caráter, também, preventivo e profilático da indenização 

por danos morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, 

prevista no artigo 884 do CC/02; considerando ainda os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização 

em R$ 3.000,00 a cada um dos autores, que entendo ser o mais justo e 

equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR a reclamada a pagar aos reclamantes, a título de DANOS 

MORAIS, o montante de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um, a ser 

atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento 

danoso (398, do CC). Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é 

projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito 

para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005072-81.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ELIZABETE APARECIDA 

COUTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte 

fatura de recuperação de receita (decorrente de irregularidades na 

aferição do consumo), pugnando pela declaração da inexistência do 

débito, bem como condenação da reclamada em danos morais. A 

requerida, por sua vez, defendeu a regularidade do débito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Em que pese a constatação de irregularidade no 

medidor do reclamante, certo é que, após a inspeção realizada no medidor 

(Num. 27613829), o consumo de energia elétrica da reclamante não sofreu 

alteração nos meses subsequentes, mantendo-se no mesmo patamar do 

período recuperado ou até a menor (vide relatório de consumo de Num. 

27613834), mostrando-se indevida a fatura de recuperação de consumo, 

nos termos do entendimento da Turma Recursal Única, do TJMT, a saber: 

“EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVAS EXISTENTES NOS 

AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA DEMANDA. SENTENÇA 

ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE 

DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO 

DA ENERGIA CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO 

DO PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA 

JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA 

CONSIDERADA PARCIALMENTE DEVIDA. RECURSO PROVIDO.O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 
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decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco 

do negócio. Se constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de 

recuperá-lo, o consumo passa a ser menor do que o do período 

recuperado torna-se indevida a diferença cobrada pela concessionária de 

energia elétrica. Recurso provido”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Quanto aos danos morais, constata-se que 

incontroversamente a requerente teve sua energia indevidamente 

suspensa. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MEDIDOR – CONSUMO DE 

ENERGIA – FRAUDE CONSTATADA – COBRANÇA DE VALORES 

INDEVIDOS – PERÍCIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – ATO 

QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA 

RECONHECIDA – SUSPENSÃO DE ENERGIA –– DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO REDUZIDO –– RECURSO EM PARTE 

PROVIDO. Não há demonstração acerca da regularidade do procedimento 

adotado para gerar a fatura questionada nos autos, vez que sequer fora 

realizada na presença do consumidor, não seguindo os ditames prescritos 

na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema. Ademais, os elementos 

carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela 

concessionária, ora apelante é, de fato, ilegítimo, visto que, não houve 

oportunidade para a apelada acompanhar a vistoria, tendo ocorrido à 

apuração da apontada ilegalidade de forma unilateral, sem qualquer 

participação do consumidor. A indenização por dano moral deve atender a 

uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto 

de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto 

de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” 

(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 

20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). “[...] 4. A 

revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial 

quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. 

Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o 

conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, 

DJe 15/12/2015). (N.U 0000912-86.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no 

DJE 19/12/2019) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA – 

COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO 

PROVIDO. A suspensão de energia elétrica é medida extrema, 

considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se 

de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, 

ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. 

A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é 

admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de 

Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela 

concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por 

dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 

2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

09/10/2017)” (N.U 1005448-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

25/07/2019) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO 

MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO 

COM CONTRADITÓRIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS – CORTE INDEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL E 

ADEQUADO AO CASO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia 

elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a 

comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o 

acompanhamento do consumidor. A suspensão compulsória do 

fornecimento de energia elétrica, sem devido procedimento evidencia a 

ocorrência de danos morais . Mostrando-se o quantum proporcional e 

razoável ao binômio: reparação e prevenção de reiteração, não há que se 

falar em sua redução. (N.U 0001103-48.2014.8.11.0041, , CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018) 

Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao 

quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 3.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito identificado como 

recuperação de receita/consumo no valor de R$ 4.437,11, determinando 

que a reclamada proceda com a imediata baixa dos referidos débitos, no 

prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa, no valor de R$500,00; bem 

como para CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de 

DANOS MORAIS, o montante de R$3.000,00 (três mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento 

danoso (398, do CC). Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é 

projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito 

para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005481-57.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JUNIOR FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte 

fatura de recuperação de receita (decorrente de irregularidades na 

aferição do consumo), pugnando pela declaração da inexistência do 

débito, bem como condenação da reclamada em danos morais. A 

requerida, por sua vez, defendeu a regularidade do débito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Em que pese a constatação de irregularidade no 

medidor do reclamante, certo é que, após a inspeção realizada no 

medidor, o consumo de energia elétrica da parte reclamante não sofreu 

alteração significativa nos seis meses subsequentes, mantendo-se no 

mesmo patamar do período recuperado ou até a menor (vide relatório de 

consumo de Num. 28566207), mostrando-se indevida a fatura de 

recuperação de consumo, nos termos do entendimento da Turma Recursal 

Única, do TJMT, a saber: “EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECONHECIDA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. 

PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA 

DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA QUE 

IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE 
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PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE 

AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA 

EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA CONSIDERADA PARCIALMENTE 

DEVIDA. RECURSO PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Se 

constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de recuperá-lo, o 

consumo passa a ser menor do que o do período recuperado torna-se 

indevida a diferença cobrada pela concessionária de energia elétrica. 

Recurso provido”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Quanto aos danos morais, verifica-se que 

não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco 

negativação do nome da parte requerente. Embora indevida, apenas 

houve cobrança diante da constatação de anormalidade no medidor, o que 

por si só não é capaz de gerar danos morais. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito identificado como recuperação de 

receita/consumo no valor de R$10.168,77, determinando que a reclamada 

proceda com a imediata baixa dos referidos débitos, no prazo máximo de 

05 dias, sob pena de multa, no valor de R$500,00. Julgo IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação em ressarcimento de danos morais. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005671-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ANTONIO MOOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005671-20.2019.8.11.0040. REQUERENTE: TIAGO ANTONIO MOOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte faturas, eis 

que excessivas, pois não refletem o real consumo da residência, 

pugnando pela inexigibilidade de tais débitos com a readequação dos 

valores, bem como indenização por danos morais, eis que teve o 

fornecimento de energia suspenso mesmo os débitos estando em 

discussão perante o PROCON. A requerida, por sua vez, defendeu a 

regularidade do débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. De início, 

rejeito a preliminar de incompetência do juízo, vez que desnecessária a 

prova pericial. Pois bem, a questão central reside na ocorrência ou não de 

falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, 

não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, 

acrescendo que houve, in casu, inversão do ônus da prova, em 

consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, a parte 

reclamante sustenta cobrança exacerbada do consumo de energia nas 

faturas correspondentes aos meses de agosto a dezembro/2018, 

assegurando que os valores cobrados fogem ao consumo mensal médio 

da residência. A reclamada, por sua vez, afirma que não houve falha na 

prestação de serviço e que os valores cobrados refletem o consumo real. 

Diante da relação de consumo entre as partes, mormente no que tange a 

inversão do ônus da prova, incumbiria à reclamada demonstrar o 

contrário, qual seja, a regularidade da cobrança. É justo que assim seja, 

pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou deveria 

dispor - de condições para demonstrar o fundamento das cobranças. 

Logo, é forçoso reconhecer que os valores das faturas impugnadas pela 

reclamante se mostram excessivos e incompatíveis com o perfil de seu 

consumo, devidamente demonstrado no relatório de consumo e contas do 

cliente no Num. 28900757. Desta feita, constatada a elevação abrupta de 

consumo mensal de energia nos meses impugnados, sem qualquer 

justificativa, deve ser assegurado ao consumidor o pagamento das 

faturas devidas com base no seu consumo médio. Da simples comparação 

do consumo mensal da parte reclamante, vê-se que a cobrança é 

indevida, razão pela qual o excesso deve ser restituído, devendo o 

consumidor arcar tão somente com o montante relativo à média de 

consumo dos meses anteriores. Sobre o tema: “ APELAÇÃO CÍVEL - 

EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO DO VALOR 

EXCEDENTE EM DOBRO COM BASE NA MÉDIA DOS TRÊS MESES 

ANTERIORES – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - DANO MORAL E 

MATERIAL NÁO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

ausência de provas quanto ao efetivo consumo, aliada à comprovação de 

que a fatura baseada em consumo muito maior do que a média dos meses 

anteriores enseja a restituição em dobro do valor excedente. (grifei) (...)”. 

(TJMT. AC. 0000067-47.2017.8.11.0014, Segunda Câmara De Direito 

Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, J. 15/08/2018, DJE 21/08/2018) 

Quanto aos danos morais, constata-se que houve corte no fornecimento 

de energia, estando os débitos impugnados via PROCON na data do corte, 

e ora se reconhece a ilegalidade da cobrança, razão pela qual conclui-se 

pela ilegalidade da suspensão dos serviços, o que gera danos morais, 

pois vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – MEDIDOR – CONSUMO DE ENERGIA – FRAUDE CONSTATADA – 

COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – PERÍCIA UNILATERAL - 

AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA – SUSPENSÃO DE 

ENERGIA –– DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO 

REDUZIDO –– RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há demonstração 

acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura 

questionada nos autos, vez que sequer fora realizada na presença do 

consumidor, não seguindo os ditames prescritos na Resolução da ANEEL 

que trata sobre o tema. Ademais, os elementos carreados aos autos 

indicam que o procedimento adotado pela concessionária, ora apelante é, 

de fato, ilegítimo, visto que, não houve oportunidade para a apelada 

acompanhar a vistoria, tendo ocorrido à apuração da apontada ilegalidade 

de forma unilateral, sem qualquer participação do consumidor. A 

indenização por dano moral deve atender a uma relação de 

proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir 

com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da 

razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 

3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 

04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). “[...] 4. A revisão de indenização 

por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado 

nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, 

incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. 

(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). (N.U 

0000912-86.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA – COBRANÇA DE 

DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO. A 

suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o 

débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço 

essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os 

manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A 

interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é 

admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de 

Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela 

concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 167 de 491



dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 

2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

09/10/2017)” (N.U 1005448-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

25/07/2019) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO 

MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO 

COM CONTRADITÓRIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS – CORTE INDEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL E 

ADEQUADO AO CASO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia 

elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a 

comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o 

acompanhamento do consumidor. A suspensão compulsória do 

fornecimento de energia elétrica, sem devido procedimento evidencia a 

ocorrência de danos morais . Mostrando-se o quantum proporcional e 

razoável ao binômio: reparação e prevenção de reiteração, não há que se 

falar em sua redução. (N.U 0001103-48.2014.8.11.0041, , CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018) 

Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao 

quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 3.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para DECLARAR a inexistência dos débitos correspondentes 

aos meses de 08, 09, 10, 11 e 12 de 2018, determinando que a reclamada 

proceda com a emissão de novas faturas, com o consumo médio 

registrado nos meses anteriores; bem como para CONDENAR a reclamada 

a pagar à reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de 

R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros 

legais, a partir do evento danoso (398, do CC). Sem custas e honorários, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim minutado, o qual 

submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o substitua, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON AMELIO BAGGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000914-46.2020.8.11.0040. REQUERENTE: AMILTON AMELIO BAGGIO 

REQUERIDO: IVANILDO R VIEIRA Vistos etc. Compulsando os autos 

constato a incompetência territorial deste juízo, pois, nos termos do art. 4º, 

II, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita e, pretendendo a parte reclamante, dentre outras, a nulidade 

do título de crédito do protesto realizado pela requerida, objeto do contrato 

estipulado entre as partes, que elegeram o foro da Comarca de Sinop/MT 

para dirimir questões oriundas do referido termo de acordo, incompetente 

é este Juízo para julgamento da presente demanda. Ante o exposto, 

reconheço a incompetência territorial do juízo e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a audiência aprazada nos autos. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005197-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO CABRAL MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - ME (REQUERIDO)

DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA (REQUERIDO)

SORRISO CAPITAL AGENCIA IMOBILIARIA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005197-49.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

CABRAL MOREIRA REQUERIDO: SORRISO CAPITAL AGENCIA 

IMOBILIARIA EIRELI - ME, DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA, J C 

CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de ação em 

que o autor pretende a transferência do veículo para seu nome, bem como 

indenização por danos morais. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, 

decreto a revelia dos requeridos, porquanto o primeiro e segundo não 

compareceram em audiência de tentativa de conciliação, apesar de 

citados, ao passo que o terceiro réu, embora tenha comparecido ao ato, 

não apresentou contestação. Cumpre dizer que a presunção de 

veracidade dos fatos narrados é tão somente relativa e depende da 

análise de provas constantes no processo. Dito isso, passo à análise do 

mérito. Restou comprovado a existência de contrato entre o autor e 

primeira requerida, representada pelo segundo requerido, em que 

estabeleceu-se a entrega do veículo CHANA, I/CHANGAN, Placa FCE 

-2719, da cor azul, Renavam 1046316106, Chassi LSCBB43D5CG802327, 

ao requerente pelos serviços de calha prestados, conforme Cláusula 

Segunda do Item III. Também restou inconteste que o veículo se encontra 

em nome da terceira requerida, o que impossibilita a transferência para o 

nome do autor. Assim, por tratar-se de espécie de contrato bilateral, em 

que há obrigações para ambas as partes, uma vez cumprido o dever do 

autor, nasce a obrigação dos requeridos em proceder a transferência do 

veículo, conforme estipulado na avença. Com relação aos danos morais, é 

pacífico em nossa jurisprudência que, salvo em situações excepcionais, o 

simples inadimplemento contratual, por si só, não permite a presunção de 

ocorrência do dano moral. Nesse sentido, julgados do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “O mero inadimplemento contratual não acarreta danos 

morais. Precedentes” (REsp 803950/RJ, 3ª turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

DJe 18/06/2010). “O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar 

danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá 

margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. 

Precedentes” (AgRg no REsp 1132821, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, 

DJe 29/03/2010). No caso sub judice, houve, sim, inadimplemento 

contratual. Entretanto, embora o fato possa ter acarretado ao autor certo 

desgosto e desconforto, a contratação não lhe foi imposta. Cuidou-se de 

acerto de vontades. Ademais, não há provas de que o fato causou 

infortúnios tais que passassem da esfera do mero aborrecimento, ônus 

que cabia ao requerente, a teor do art. 373, I, do CPC. DISPOSITIVO. Ante 

o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim específico de 

determinar, no prazo de 05 (cinco) dias, a transferência do veículo 

CHANA, I/CHANGAN, Placa FCE -2719, da cor azul, Renavam 

1046316106, Chassi LSCBB43D5CG802327, para o nome do autor, sob 

pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais). Oficie-se ao Detran/MT. 

Outrossim, decreto a revelia dos requeridos, nos moldes do art. 20 da Lei 

nº 9.099/95. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com 
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resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 18 de fevereiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006382-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006382-25.2019.8.11.0040. REQUERENTE: VALDERI CANDIDO DA SILVA 

REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. Trata-se de ação em que a 

parte autora pretende receber indenização do seguro DPVAT decorrente 

de acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. 

Claramente aplicável as normas do Direito do Consumidor, pois trata-se de 

relação de consumo. Dito isso, passo à análise do mérito. O presente caso 

é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 

11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Da análise do conjunto probatório, 

observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência que dá conta 

do acidente sofrido pelo autor. Ademais, os documentos médicos 

confirmam o nexo causal e a lesão sofrida pelo requerente. Assim, se 

constatado o nexo causal entre o acidente sofrido pelo autor e as lesões 

por ele observadas, é de se entender pela procedência do pedido de 

condenação a indenização securitária. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE 

DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - 

COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No 

caso, resta comprovado o nexo causal entre o acidente noticiado e as 

lesões permanentes, por meio dos documentos colacionados ao feito e do 

laudo pericial médico”. (N.U 1025666-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no 

DJE 05/08/2019). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE 

PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO 

DEVIDA - NEXO CAUSAL - COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA PELA 

PERICIA MÉDICA JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores de vias terrestres(DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. O fato da 

proprietária do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da 

indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. 3. Se o laudo 

pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre 

o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao 

recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (TJMT, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Ap. 1031619-29.2017.8.11.0041, Rel. Desa. 

Serly MarcondesAlves, julgado em 20.02.2019, DJe 20.02.2019). No 

tocante as despesas médicas, encontram-se sobejamente comprovadas 

nos documentos de ID 23774992 e seguintes. Destarte, a procedência dos 

pedidos da inicial é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, 

por tudo que consta nos autos, julgo procedente o pedido formulado na 

inicial, para o fim específico de condenar a requerida a pagar ao autor 

indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 2.700,00 (dois 

mil e setecentos reais), descontado o valor de R$ 125,57, corrigido pelo 

INPC desde a data do acidente (sinistro), e acrescido de juros moratórios 

de 1% ao mês, a partir da citação. Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 18 de fevereiro de 2020. Caroline 

Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de 

sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004805-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO BATA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004805-12.2019.8.11.0040 Reclamante: EDINALDO BATA FURTADO 

Reclamado: BANCO TRIANGULO S/A Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006733-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO JOAO RECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006733-95.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DECIO JOAO RECH 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO Vistos, etc. Trata-se de ação em que 

a parte autora alega excessividade na cobrança do IPTU e, por isso, 

requer a restituição do valor indevido. Relatório dispensado[1]. Decido. De 

início, verifica-se que, apesar de citado, o requerido não apresentou 

contestação e, portanto, decreto sua revelia. Contudo, no caso, incide a 

regra do art. 345, II, do CPC, ou seja, por versar sobre direitos 

indisponíveis, a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade 

das alegações do autor. Dito isso, passo à análise do mérito. O autor alega 

a excessiva cobrança de IPTU, não demostrou que o valor cobrado é 

indevido por ser contrário a legislação municipal, ônus que lhe incumbia, 

por força do art. 373, I, do CPC. Nesse sentido: “Em razão da presunção 

de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, é ônus do contribuinte a 

demonstração de que a atualização do valor venal do imóvel, base de 

cálculo para incidência do IPTU, extrapolou os índices oficiais da inflação”. 

(REsp 715133/PR, 2ª Turma, Rel. Ministro Castro Meira, publicado em 

22/08/2005). Assim, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

improcedente o pedido formulado na inicial. Outrossim, decreto a revelia do 

requerido, com a ressalva do art. 345, II, do CPC. Nos termos do art. 487, I, 

do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 18 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 
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Leiga [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95. Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005259-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE CAMARGO (REQUERENTE)

RENATO LUIS AGNESINI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PASSOS COSTA OAB - SC52535 (ADVOGADO(A))

SANDRO ARNALDO HENZ OAB - SC13166 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG (REQUERIDO)

EDELWEISS AIR AG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005259-89.2019.8.11.0040. REQUERENTE: KARINE DE CAMARGO, 

RENATO LUIS AGNESINI JUNIOR REQUERIDO: SUBMARINO VIAGENS 

LTDA., B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, SWISS INTERNATIONAL 

AIR LINES AG, EDELWEISS AIR AG Vistos, etc. Trata-se de ação em que 

os autores alegam a má prestação do serviço por parte das requeridas no 

tocante a restituição de valor decorrente de cancelamento de bilhete aéreo 

e diferença paga em nova passagem. Relatório dispensado[1]. Decido. 

Claramente aplicável as normas do Direito do Consumidor, pois trata-se de 

relação de consumo. De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pelas requeridas, na medida em que todas participaram da cadeia 

de fornecimento do serviço, sendo, portanto, responsáveis por eventual 

falha ou defeito que dele decorra. Dito isso, passo à análise do mérito. 

Restou incontroverso que as requeridas agiram com falha na prestação 

do serviço, porquanto restituíram valor inferior ao devido, mesmo com o 

pagamento da taxa de cancelamento do bilhete aéreo. Assim, respondem 

nos termos do art. 14 do CDC, já que não se verificou nenhuma hipótese 

de excludente de responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC). Logo, a 

restituição é devida, de forma simples, tendo em vista que não 

comprovada a má fé por parte das requeridas. De outro lado, entendo não 

merecer procedência o pedido de restituição da diferença paga a mais 

pela nova passagem aérea, pois trata-se de atividade de livre comércio, 

em que as empresas aéreas podem cobrar livremente pelos bilhetes posto 

à venda. Com relação aos danos morais, é pacífico em nossa 

jurisprudência que, salvo em situações excepcionais, o simples 

inadimplemento contratual, por si só, não permite a presunção de 

ocorrência do dano moral. Nesse sentido, julgados do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “O mero inadimplemento contratual não acarreta danos 

morais. Precedentes” (REsp 803950/RJ, 3ª turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

DJe 18/06/2010). “O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar 

danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá 

margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. 

Precedentes” (AgRg no REsp 1132821, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, 

DJe 29/03/2010). No caso sub judice, houve, sim, inadimplemento 

contratual. Entretanto, embora o fato possa ter acarretado aos autores 

certo desgosto e desconforto, a contratação não lhe foi imposta. 

Cuidou-se de acerto de vontades. Ademais, não há provas de que o fato 

causou infortúnios tais que passassem da esfera do mero aborrecimento, 

ônus que cabia aos requerentes, a teor do art. 373, I, do CPC. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim 

específico de condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem de 

forma simples aos autores o valor de R$ 2.518,42 (dois mil e quinhentos e 

dezoito reais e quarenta e dois centavos), com correção monetária do 

INPC, desde o desembolso, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, 

a partir da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito 

Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 

18 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010807-83.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURACAR RESTAURACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010807-83.2013.8.11.0040. REQUERENTE: RESTAURACAR 

RESTAURACAO DE VEICULOS LTDA - ME REQUERIDO: LEANDRO 

PEREIRA MARQUES Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o 

exequente, devidamente intimado para dar andamento processual, 

quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a localização do 

executado e/ou bens para serem penhorados. Outrossim, o feito tramita 

há mais de dez anos sem que houvesse a localização de bens à serem 

penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do 

NCPC. Com o trânsito em julgado, proceda-se com a baixa da penhora via 

Renajud. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005291-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005291-94.2019.8.11.0040. REQUERENTE: VANIA RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação 

pretendendo a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, em que a parte autora alega que seu nome foi negativado 

indevidamente. Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, 

verifica-se que autora e requerida inserem-se, respectivamente, nos 

conceitos de consumidora final, ainda que por equiparação, e prestadora 

de serviço, sendo de rigor, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Ademais, em situações como esta, não é possível ao 

consumidor provar fatos negativos, ou seja, que nada deve à requerida, e, 

por isso, inverto o ônus da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, 

do CDC. De mais a mais, rejeito as demais preliminares arguidas, tendo em 

vista que inicial está sobejamente acompanhada dos documentos 

essenciais ao julgamento do mérito. Asseveradas tais premissas, passo à 

análise do mérito. Restou demonstrado nos autos que a requerida 

inscreveu indevidamente o nome do autora nos órgãos de proteção ao 

crédito por suposta dívida, haja vista que os documentos pessoais e 

contrato apresentado não pertencem a requerente. Deste modo, a ré não 

logrou êxito em comprovar a legalidade da cobrança e que a inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito foram devidas, ônus que lhe incumbia, por 

força do art. 373, II, do CPC. No tocante a condenação de indenização por 

danos morais, entendo que se vislumbra dano extrapatrimonial a ser 

reparado, tendo em vista que os fatos narrados geraram abalo emocional, 

desgosto e desprestígio pessoal causado à vítima. Destarte, por se tratar 

de algo imaterial ou ideal, não se pode exigir que a comprovação do dano 

moral seja feita pelos mesmos meios utilizados para a demonstração do 
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dano material. Em casos como o que se apresenta, o dano moral está 

ínsito na própria ofensa, de tal modo que, provado o fato danoso, ipso 

facto, está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, 

uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência 

comum. Nesse sentido: “EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO EM CONTESTAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – 

CONTRATO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE 

JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO.É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante 

a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não 

demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento 

em momento oportuno. Havendo alegação de inexistência de débito pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da 

regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de 

serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a 

inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral “in re ipsa”. Não havendo 

sequer a comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de 

termo público de cessão de crédito, bem como da vinculação do 

consumidor a tal contrato, ônus da parte Recorrente, de rigor o 

reconhecimento de que a inscrição é indevida e gera dano moral. 

Ademais, a prova da contratação original, sem a comprovação da cessão 

de crédito, não se presta a justificar a restrição, pois não demonstrada a 

legitimidade para encaminhar o nome do consumidor para negativação. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido”. 

(N.U 1010314-67.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). Por outro lado, convém salientar que o critério de fixação do 

valor da indenização deve ser feito do modo mais justo possível, sem 

servir de fonte para enriquecimento sem causa ou ser injusto com valores 

abaixo do considerado adequado ao caso concreto. É certo que a 

indenização deve corresponder à gravidade objetiva do fato e do seu 

efeito lesivo, tendo em conta ainda as condições sociais e econômicas 

das partes. Sendo assim, no caso concreto, a natureza e extensão do 

dano decorrente da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como considerando as condições 

socioeconômicas das partes e os princípios norteadores da razoabilidade 

e da proporcionalidade, fixo o valor indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com correção do INPC, desde a publicação da sentença, e 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), já que se trata de ilícito extracontratual. Uma vez que 

demostrada a ilicitude da negativação, o pedido contraposto não merece 

acolhimento. Por fim, deixo de condenar a requerente em litigância de 

má-fé, já que não vislumbro ardil necessário a impor tal reprimenda. 

Destarte, a procedência parcial dos pedidos contidos na inicial é medida 

que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos 

autos, nos termos do art. 186 do Código Civil, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: a) 

Declarar a inexigibilidade do débito levado à negativação; b) Condenar a ré 

a pagar indenização por danos morais à requerente no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, desde a publicação da 

sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), já que se trata de ilícito extracontratual. 

Outrossim, julgo improcedente o pedido contraposto. Nos termos do art. 

487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 18 de fevereiro de 2020. 

Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006332-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1006332-33.2018.8.11.0040 

GIVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder 

Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 588789-5 / 2020 Terça-feira, 

18 de Fevereiro de 2020 Este documento é somente informativo. Processo 

/ Ano: 0 / 2018 Tipo de Procedimento: Processo Número Único 

1006332-33.2018.811.0040 Requerente: GIVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA 

Advogado: RICARDO ROBERTO DALMAGRO Requerido: BANCO 

ITAUCARD S/A Advogado: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO Beneficiário: RICARDO ROBERTO DALMAGRO Conta Judicial 

300108827708 Valor: R$ 4.976,19 (quatro mil e novecentos e setenta e 

seis reais e dezenove centavos) Autorizado: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO CPF/CNPJ: 473.121.810-15 Data de Emissão: 18/02/2020 

Titular Conta RICARDO ROBERTO DALMAGRO CPF/CNPJ Titular Conta 

473.121.810-15 Banco Agência Conta Tipo Conta 001 - Banco do Brasil 

S.A. 14923 291056 Conta Corrente Forma Liberação Crédito no BB Tipo 

Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: THAIS GIANOTTO 

ROSSATO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este 

documento é somente informativo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008194-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1008194-05.2019.8.11.0040. REQUERENTE: AGROBETEL COM. E EXP. E 

IMP. DE CEREAIS LTDA - EPP REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de ação anulatória c/c pedido de tutela de evidência 

para suspensão da exigibilidade da TACIN, em razão da decisão do STF 

em sede de repercussão geral (RE 643.247/SP), o qual reconheceu a 

inconstitucionalidade de tal taxa. Relatório dispensado[1]. Decido. O 

Colendo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 643.247/SP – Tema 

16, posicionou-se no sentido de que: “... inconcebível é que, a pretexto de 

prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Município a substituir-se ao 

Estado, fazendo o por meio da criação de tributo sob o rótulo taxa. 

Repita-se à exaustão – atividade precípua do Estado é viabilizada 

mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o 

exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de 

serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 

postos à disposição. Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da 

segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, 

instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo 
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da tutela de urgência.” (VOTO do Min. Marco Aurélio). (Destaquei). O 

tributo, criado como taxa, tal como se verifica do artigo 100 da Lei nº 

4.547/1982, com a redação dada pela Lei 9.067/2009 e 9.377/2010, não 

seria viável, segundo o STF. Assim, indiscutível a inexigibilidade do tributo 

em discussão. No tocante a restituição do indébito, entendo que, uma vez 

invalidada a lei que instituiu a cobrança da TACIN por meio de taxa, é 

devida a restituição dos valores pagos anteriormente, respeitada a 

prescrição quinquenal. Deste modo, a procedência dos pedidos contidos 

na inicial é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo 

que consta nos autos, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, 

para o fim específico de: a) Confirmar a liminar concedida à autora (ID 

26558558), tornando-a definitiva em todos os seus termos; b) Declarar a 

inexistência da relação jurídico-tributária entre a autora e o requerido 

quanto a incidência da TACIN, bem como, anular o crédito tributário 

ilegalmente constituído e lançado na conta corrente da requerente no 

importe de R$ 6.004,82; c) Condenar o requerido a restituir à autora os 

valores pagos com relação a TACIN, respeitada a prescrição quinquenal, 

cujo valor deve ser corrigido monetariamente a partir da data de cada 

pagamento, aplicando-se o disposto no art. 1º-F da Lei 9494/97, com 

observância do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas 

ADI 4425 e 4357, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 18 de fevereiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95. 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), 

na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JO EUSTAQUIO DE SOUZA OAB - MT25485/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001932-39.2019.8.11.0040. REQUERENTE: RENATO DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. A parte reclamante foi 

devidamente intimada para comprovar o requerimento administrativo junto 

à requerida, sob pena de extinção do feito, contudo, quedou-se inerte, 

deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o 

seu progresso. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000535-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA DE MOURA ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000535-13.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: UTILMAQ MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME EXECUTADO: JOELMA DE MOURA ALENCAR 

Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o exequente, 

devidamente intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. 

Ademais, constata-se que não houve a localização do executado e/ou 

bens para serem penhorados. Outrossim, o feito tramita há mais de dois 

anos sem que houvesse a localização de bens à serem penhorados. 

Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001136-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001136-53.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: MULTIMARCAS - COMERCIO DE 

PNEUS LTDA - ME EXECUTADO: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, 

constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens para 

serem penhorados. Outrossim, o feito tramita há mais de quatro anos sem 

que houvesse a localização de bens à serem penhorados. Posto isso, 

JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. VIANA & CIA TRANSPORTE LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE FIGUEIREDO LARA NASSIMBENI OAB - PR39683 

(ADVOGADO(A))

GISELE CARDOSO PIPERNO GARCIA OAB - PR30070 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGODOEIRA CELESTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1000351-86.2019.8.11.0040 Reclamante: A. A. VIANA & CIA 

TRANSPORTE LTDA - ME Reclamado: ALGODOEIRA CELESTE LTDA - EPP 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em face da sentença 

prolatada, sob a alegação de violação do contraditório, eis que a sentença 

teria sido proferida sem oportunizar a manifestação da reclamada sobre 

os documentos juntados com a impugnação à contestação, bem como 

omissão por não analisar a arguição de ausência de requisitos objetivos 

para aplicação da Lei 11.442/2007 (Num. 21619869). É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de declaração com efeito 

infringente, com o propósito de reanalisar premissas e argumentos 

apresentados. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo 

legal, conheço dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão 

não pode prosperar. Isso porque, em que pese não ter sido oportunizado 

o contraditório com relação aos documentos apresentados pela 

reclamante em sede de impugnação à contestação, verifica-se que os 

mesmos se tratam do comprovante de inscrição no Registro Nacional de 

Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTR-C da ANTT, documento 

que, inclusive, pode ser consultado por qualquer das partes no endereço 

https://consultapublica.antt.gov.br/Site/ConsultaRNTRC.aspx/consultapubli

ca, o que, aliás, foi feito nesta oportunidade, sendo constatada a 

veracidade do documento juntado nos autos, em que pese não ter sido 

arguida a sua falsidade, tendo a reclamada se limitado a arguir a ausência 

do contraditório. Outrossim, deve ser esclarecido que o documento 
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juntado não interfere na análise do mérito, mas tão somente na legitimidade 

da reclamante para manejar a presente ação, motivo pelo qual, após a 

reclamada apresentar contestação arguindo a falta de comprovação de tal 

inscrição é que a reclamante, oportunamente, carreou aos autos o 

respectivo documento. Portanto, resta rechaçada a arguição de nulidade 

em questão. Da mesma forma, a arguição de omissão deve ser 

rechaçada, visto que a reclamante comprovou nos autos a inscrição junto 

à RNTRC-ANTT, portanto, restou fulminada a arguição de ausência dos 

requisitos objetivos para manejo da ação com base na Lei 11.442/2007. 

Por fim, deve ser esclarecido que os requisitos constantes no §2º do 

artigo 2º da Lei 11.442/2007, devem ser comprovados perante a ANTT 

para possibilitar a devida inscrição no Registro Nacional de 

Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTR-C, portanto, se a 

reclamante possui o registro, por óbvio, comprovou os requisitos 

necessários para efetivá-lo. Sendo assim, a decisão restou devidamente 

fundamentada, apesar da discordância do embargante, inexistindo 

omissão no julgado e sim contradição com o entendimento do embargante, 

sendo certo que “(...) A contradição que autoriza os embargos de 

declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou 

com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. 

ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, 

DJE 16/06/2014). Sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – OMISSÃO OU OBSCURIDADE – MERA 

REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO – 

IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 125 DO FONAJE – 

EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto enfrentado todas as matérias, a 

mera rediscussão do julgado não se convola em omissão, contradição ou 

obscuridade, não se enquadrando dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 

9.099/95. (...) Embargos Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. 

Embargos de Declaração nº.: 0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes, J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Posto isso, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a 

decisão invectivada em sua integralidade. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004035-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE SABRINA SALERMO CARDOSO (REQUERENTE)

VALDEVAN DA COSTA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA BEDIN OAB - MT24264/O (ADVOGADO(A))

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1004035-19.2019.8.11.0040 

VALDEVAN DA COSTA SOUSA e outros AZUL LINHAS AEREAS Vistos 

etc. Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder 

Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 588832-8 / 2020 Terça-feira, 

18 de Fevereiro de 2020 Este documento é somente informativo. Processo 

/ Ano: 0 / 2019 Tipo de Procedimento: Processo Número Único 

1004035-19.2019.811.0040 Requerente: EMANUEL TOLEDO DE MORAIS 

Requerido: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. AGROP. 

LTDA Advogado: EMANUEL TOLEDO DE MORAIS Beneficiário: IZABELA 

BEDIN Conta Judicial 1000114694242 Valor: R$ 8.171,94 (seis mil e 

seiscentos e quatorze reais e trinta e um centavos) Autorizado: IZABELA 

BEDIN CPF/CNPJ: 041.379.591-88 Data de Emissão: 18/02/2020 Titular 

Conta IZABELA BEDIN CPF/CNPJ Titular Conta 041.379.591-88 Banco 

Agência Conta Tipo Conta 237 - Banco Bradesco S.A. 1456 237957 Conta 

Corrente Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Total para 

Zerar Conta Usuário: IONARA PASQUALOTO Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005294-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA NEVES BARBOSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE MACHADO ANTUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005294-49.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ELISANGELA NEVES 

BARBOSA FERREIRA REQUERIDO: ROSILENE MACHADO ANTUNES 

Vistos, etc. Trata-se de ação em que a autora pretende o ressarcimento 

por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito. Relatório 

dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, 

porquanto não há vício capaz de invalidá-la. Dito isso, passo à análise do 

mérito. Restou comprovado que a requerida colidiu com a autora no 

momento em que ela fazia a conversão na rotatória e, portanto, tinha a 

preferência, segundo as normas de trânsito. Assim, ficou demonstrada a 

culpa da requerida, o nexo causal e os danos sofridos pela requerente, 

conforme documentos acostados à inicial. Há que se ressaltar que o fato 

da autora não possuir CNH não isenta a requerida de responsabilidade 

pelos danos sofridos, tendo em vista que a falta de permissão para dirigir 

é somente ilícito administrativo, devendo sofrer punição nessa esfera. De 

outra banda, verifica-se que a seguradora da requerida arcou com o 

custo do conserto da motocicleta, como aponta o documento de ID 

27533213, e, por isso, o pedido de ressarcimento deste dano não merece 

guarida. Entretanto, não houve o reembolso das despesas com 

medicamentos da requerente, ônus que incumbia à requerida, já que é a 

culpada pelo acidente em questão. Ademais, entendo mostrar-se cabível a 

fixação de indenização por danos morais em favor da autora, porquanto a 

conduta da ré gerou prejuízos de ordem moral, provocando-lhe abalo 

psíquico e moral passível de indenização; sendo inequívocos, vale notar, 

os sérios aborrecimentos causados em razão das dores decorrentes do 

acidente, das cirurgias e limitações. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

– ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA – DANO MORAL EVIDENCIADO 

NO CASO CONCRETO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DA 

PROPROCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”. (TJMS. N/A n. 

0800720-48.2019.8.12.0101, Juizado Especial de Dourados, 3ª Turma 

Recursal Mista, Relator (a): Juiz Francisco Vieira de Andrade Neto, j: 

06/02/2020, p: 07/02/2020). O valor da indenização por danos morais deve 

guardar correspondência com o dano sofrido (CC, art. 944), segundo as 

circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e 

gravidade do dano, bem como o caráter punitivo e pedagógico da medida. 

É necessária a análise de dois aspectos para fixar a indenização pelos 

danos morais sofridos, quais sejam compensar o dano causado à vítima 

sem promover o enriquecimento ilícito, e punir o ofensor de modo a 

desestimulá-lo a reiterar na prática de tais atos. Portanto, o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) para os danos morais mostra-se justo e razoável 

para reparar os danos vivenciados pela autora, mormente por atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, deixo de condenar 

a autora em litigância de má-fé, já que não vislumbro ardil necessário a 

impor tal reprimenda. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta 

nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial, para o fim específico de: a) Condenar a requerida a pagar à 

requerente indenização por danos materiais no valor de R$ 346,14 

(trezentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), corrigido pelo 

INPC e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

a partir do desembolso; b) Condenar a requerida a pagar indenização por 

danos morais à autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da data do acidente. Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito 

Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 

18 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 
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40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005324-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE ABREU DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS BIANCHI DE SA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005324-84.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARINETE ABREU DA 

CONCEICAO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, SERGIO LUIS 

BIANCHI DE SA Vistos, etc. Trata-se de ação em que a autora pretende 

receber indenização por danos morais decorrente de situação vivenciada 

após o aborto de seu filho. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, no 

tocante a preliminar de ilegitimidade ativa dos requeridos, acolho a 

alegação de ilegitimidade passiva do segundo requerido, tendo em vista 

que a responsabilidade pelo ressarcimento da vítima é do ente público 

(primeiro requerido) e não do próprio servidor, consoante disciplina o art. 

37, § 6º, da CF/88. Neste diapasão, o feito deve ser extinto sem resolução 

do mérito em relação ao médico, nos termos do art. 485, VI, do CPC. De 

mais a mais, a matéria não necessita de prova pericial para seu 

julgamento. Dito isso, passo à análise do mérito. O município possui 

responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da CF/88, e 

respondem pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, 

seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, nexo de 

causalidade e dano. No caso em apreço, o conjunto fático-probatório 

acostado aos autos foi apto a comprovar a falha na prestação do serviço 

por parte do requerido, uma vez que, após constatada a morte do feto, o 

fato não foi comunicado de imediato à autora, que só foi submetida a 

procedimento de curetagem 07 (sete) dias após a constatação. A situação 

vivenciada pela autora extrapola os limites do mero aborrecimento e é 

capaz de causar danos psicológicos à mãe que teve que conviver com a 

angustia causada pela omissão do médico no diagnóstico da perda de seu 

filho; e, ainda, a curetagem só foi realizada após uma semana do ocorrido. 

É inegável que tal situação é capaz de causar dano moral in re ipsa, ou 

seja, que despensa comprovação, já que decorrente da lesividade do 

próprio caso em si. Nesse sentido: “2. O dano moral, de natureza in re 

ipsa, dispensa a comprovação de sua existência ou dos prejuízos 

gerados, bastando apenas prova do ato ilícito. 3. No caso de danos 

morais, a xação do valor da indenização deve considerar as condições 

econômicas das partes, de modo que o arbitramento seja feito com 

moderação e razoabilidade, dentro das peculiaridades de cada caso, de 

forma a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido, mas servindo de 

prevenção e punição do ofensor. (...)”. (TJ-DF - 07153614520178070003 

DF 0715361-45.2017.8.07.0003 (TJ-DF). Data de publicação: 31/10/2018). 

O valor da indenização por danos morais deve guardar correspondência 

com o dano sofrido (CC, art. 944), segundo as circunstâncias do fato, a 

capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da medida. É necessária a análise 

de dois aspectos para fixar a indenização pelos danos morais sofridos, 

quais sejam compensar o dano causado à vítima sem promover o 

enriquecimento ilícito, e punir o ofensor de modo a desestimulá-lo a reiterar 

na prática de tais atos. Portanto, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

para os danos morais mostra-se justo e razoável para reparar os danos 

vivenciados pela autora, mormente por atender aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por 

tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na inicial, para o fim específico de condenar o município 

requerido a pagar indenização por danos morais à autora no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento 

danoso (constatação de morte do feto), conforme Súmula 54 do STJ. 

Outrossim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo 

requerido e, com relação a ele, nos termos do art. 485, VI, declaro extinto 

o processo sem resolução de mérito. Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito 

Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 

18 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005436-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONES ALVES GALDINO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005436-53.2019.8.11.0040. REQUERENTE: RONES ALVES GALDINO 

CAMPOS REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES 

S/A Vistos, etc. Trata-se de ação pretendendo a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, em que a parte 

autora alega que seu nome foi negativado indevidamente. Relatório 

dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, verifica-se que autor e 

requerida inserem-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor 

final, ainda que por equiparação, e prestadora de serviço, sendo de rigor, 

portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, em 

situações como esta, não é possível ao consumidor provar fatos 

negativos, ou seja, que nada deve à requerida, e, por isso, inverto o ônus 

da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Asseverada tal 

premissa, passo à análise do mérito. Restou demonstrado nos autos que a 

requerida inscreveu indevidamente o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito por suposta dívida sem comprovação, ônus que lhe 

incumbia, por força do art. 373, II, do CPC. No tocante a condenação de 

indenização por danos morais, entendo que se vislumbra dano 

extrapatrimonial a ser reparado, tendo em vista que os fatos narrados 

geraram abalo emocional, desgosto e desprestígio pessoal causado à 

vítima. Destarte, por se tratar de algo imaterial ou ideal, não se pode exigir 

que a comprovação do dano moral seja feita pelos mesmos meios 

utilizados para a demonstração do dano material. Em casos como o que se 

apresenta, o dano moral está ínsito na própria ofensa, de tal modo que, 

provado o fato danoso, ipso facto, está demonstrado o dano moral à guisa 

de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre 

das regras da experiência comum. Nesse sentido: “EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO EM 

CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO EM 

CONTESTAÇÃO – CONTRATO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES – 

IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.É inadmissível a juntada 

de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da 

preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que 

impediu a juntada do documento em momento oportuno. Havendo alegação 

de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de 

produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor 

provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do ônus da 
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prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, 

portanto, gera dano moral “in re ipsa”. Não havendo sequer a 

comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de termo público 

de cessão de crédito, bem como da vinculação do consumidor a tal 

contrato, ônus da parte Recorrente, de rigor o reconhecimento de que a 

inscrição é indevida e gera dano moral. Ademais, a prova da contratação 

original, sem a comprovação da cessão de crédito, não se presta a 

justificar a restrição, pois não demonstrada a legitimidade para encaminhar 

o nome do consumidor para negativação. O valor da indenização por dano 

moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido”. (N.U 

1010314-67.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). Por 

outro lado, convém salientar que o critério de fixação do valor da 

indenização deve ser feito do modo mais justo possível, sem servir de 

fonte para enriquecimento sem causa ou ser injusto com valores abaixo 

do considerado adequado ao caso concreto. É certo que a indenização 

deve corresponder à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, 

tendo em conta ainda as condições sociais e econômicas das partes. 

Sendo assim, no caso concreto, a natureza e extensão do dano 

decorrente da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como considerando as condições 

socioeconômicas das partes e os princípios norteadores da razoabilidade 

e da proporcionalidade, fixo o valor indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com correção do INPC, desde a publicação da sentença, e 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), já que se trata de ilícito extracontratual. Destarte, a 

procedência parcial dos pedidos contidos na inicial é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, nos 

termos do art. 186 do Código Civil, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: a) Confirmar a 

liminar concedida ao autor (ID 22412087), tornando-a definitiva em todos 

os seus termos; b) Declarar a inexistência dos débitos levados à 

negativação; c) Condenar a ré a pagar indenização por danos morais ao 

requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, 

desde a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), já que se trata de 

ilícito extracontratual. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 18 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005500-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANESSA LIMA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005500-63.2019.8.11.0040. REQUERENTE: EVANESSA LIMA LOBO 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega 

que teve seu voo cancelado, fato lhe gerou transtornos. Requer a 

condenação da requerida em indenização por danos morais e materiais. 

Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. Primeiramente, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva da empresa requerida, porquanto é 

intermediadora da aquisição do serviço e, portanto, tem responsabilidade 

pela situação narrada. Claramente aplicável ao caso em apreço as regras 

do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação de 

consumo. Dito isso, passo à análise do mérito. A responsabilidade civil da 

empresa de turismo é objetiva, devendo reparar eventuais danos sofridos 

pela consumidora, em virtude da má prestação do serviço oferecido e 

somente pode ser afastada com a comprovação da existência de alguma 

excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. O cancelamento de voo na 

situação narrada na inicial, viola obrigações contratuais e regras 

regulamentares (Resolução 141/2010 da ANAC), já que não se trata de 

hipótese de força maior, gerando obrigações tanto de cunho contratual 

(reacomodação, reembolso ou realização do serviço por outra empresa) 

como extracontratual (dano material e moral), diante da conduta ilícita (STJ 

EDcl no Ag 977.762/SP e TJMT1ªTR 3290/2010). Na hipótese versanda, 

houve o cancelamento do voo, ocasionando considerável transtorno à 

consumidora. Nesse sentido: “EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – 

FORÇA MAIOR/CASO FORTUITO – FORTUITO INTERNO E EXTERNO – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO 

NÃO REALIZADO – NEXO CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE 

CIVIL EXTRACONTRATUAL RECONHECIDA. Embora a força maior e o caso 

fortuito não estejam arrolados no artigo 14, § 3º, do CDC, como 

excludentes de responsabilidade civil, estes fatores também têm o condão 

de excluí-las (STJ REsp 996833/SP e REsp 330523/SP). No contrato de 

transporte aéreo de passageiros, aplica-se inclusive o Código Brasileiro 

de Aeronáutica, que exclui expressamente a responsabilidade do 

transportador em caso de força maior (artigo 256, § 1º, alínea “b”). 

Contudo, nas relações de consumo, vige ainda a Teoriado Risco do 

Empreendimento (TJRJ 0136172-92.2010.8.19.0001 e TJPR 902981-6), de 

modo que apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento”. (STJ AgRg no REsp 

1218620/SC e STJ AgRg no AREsp 293.757/MG). Quanto ao dano moral, 

saliento que o desconforto, a aflição e os transtornos decorrentes do 

atraso ou cancelamento de voo são suficientes para a configuração do 

dano moral, que se opera in re ipsa (STJ REsp 299532/SP). O arbitramento 

do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de 

acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atendendo-se a proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos e a capacidade econômica das 

partes. Sopesadas tais premissas, fixo o quantum indenizatório em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, nos 

termos do artigo 405 do Código Civil. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por 

tudo que consta nos autos, nos termos do art. 14 do CDC e art. 186 do CC, 

julgo parcialmente procedentes o pedido formulado na inicial, para o fim 

específico de: a) Condenar a requerida a pagar indenização por danos 

materiais à autora no valor de R$ 111,28 (cento e onze reais e vinte e oito 

centavos), corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC); b) Condenar a 

requerida a pagar indenização por danos morais à autora no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, desde o arbitramento, e 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do 

CC), já que se trata de ilícito contratual. Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito 

Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 

18 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008238-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANE DA CONCEICAO ALMEIDA (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 SENTENÇA Processo: 

1008238-24.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CELIANE DA CONCEICAO 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Embora 

intimada, a parte reclamante não regularizou o vício sanável constatado 
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(comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome), diante do que se impõe o 

indeferimento da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008240-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO FRANCISCO TORRES (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 SENTENÇA Processo: 

1008240-91.2019.8.11.0040. REQUERENTE: EDVALDO FRANCISCO 

TORRES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Embora 

intimada, a parte reclamante não regularizou o vício sanável constatado 

(comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome), diante do que se impõe o 

indeferimento da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008248-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA (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 SENTENÇA Processo: 

1008248-68.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA ANTONIA DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Embora 

intimada, a parte reclamante não regularizou o vício sanável constatado 

(comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome), diante do que se impõe o 

indeferimento da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008246-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVAN PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1008246-98.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE IVAN PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos etc. Embora intimada, a parte 

reclamante não regularizou o vício sanável constatado (comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; Certidões expedidas fisicamente – “balcão” 

- pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos 

em seu nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do 

NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010099-04.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BALISTERO FARDIN (EXEQUENTE)

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:

TIAGO MEOTTI SCHORR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010099-04.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: TATIANE BALISTERO FARDIN 

EXECUTADO: TIAGO MEOTTI SCHORR Vistos etc. Compulsando os autos 

se constata que o exequente, devidamente intimado para dar andamento 

processual, quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a 

localização do executado e/ou bens para serem penhorados. Outrossim, o 

feito tramita há mais de nove anos sem que houvesse a localização de 

bens à serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005672-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BATISTA DA SILVA (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005672-05.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELO BATISTA DA 

SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de não fazer c/c Repetição de Indébito 

para Restituição de Contribuições Previdenciárias Descontadas 

Indevidamente c/c Tutela de Urgência proposta por MARCELO BATISTA 

DA SILVA em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno e insalubridade, bem como a restituição dos 

valores descontados. A tutela antecipada fora deferida no Num. 

22670501, determinando que o requerido se abstenha de efetuar 

descontos previdenciários sobre quaisquer verbas de natureza 

indenizatória ou não habitual. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Primeiramente, no que toca à responsabilidade da 

requerida, a Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MTPREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo, a partir da 

entrada da vigência da referida norma (01/01/2015), legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária. Pois 

bem, no que toca ao mérito, constata-se que a parte autora vem sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 
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incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tema 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade, no período de 

06/2015 a 07/2019. Desta forma, comprovado nos autos que sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese fixada pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para 

ratificar a liminar deferida nos autos; DECLARAR a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade; 

CONDENAR a Autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

restituir ao autor os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade, no período de 

06/2015 a 07/2019, a ser atualizado pelo IPCA-E a contar do desconto 

indevido e acrescido de juros legais desde o trânsito em julgado da 

presente sentença, nos termos da Súmula 188, do STJ. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008236-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FERREIRA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1008236-54.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN FERREIRA FONTES 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Embora intimada, a parte 

reclamante não regularizou o vício sanável constatado (comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; Certidões expedidas fisicamente – “balcão” 

- pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos 

em seu nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do 

NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA  Nº 014/2020/DF

                                           O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

RESOLVE:

NOMEAR KAMYLA FERNANDES DE SIQUEIRA, para exercer o cargo em 

comissão de Assessor de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, no Gabinete da 

Segunda Vara Cível desta comarca, com efeitos a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

Publique-se.

 Registre-se.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Tangará da Serra, 17 de fevereiro de 2020.

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA  Nº 015/2020/DF

O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a servidora ERIKA ANNELYCE CARVALHO DE 

SOUZA, matrícula nº 27.065, do cargo de Assessora de Gabinete II, 

símbolo PDA-CNE-VIII, lotada no Gabinete da 2ª Vara Cível desta comarca, 

a partir do dia 17 de fevereiro de 2020.

Publique-se.

 Registre-se.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Tangará da Serra, 17 de fevereiro de 2020.

  ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002861-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE FERREIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

EDVALDO ROSA 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 25/05/2020, às 14h45min, 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: 1001743-16.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MATHEUS ELER (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora na pessoa de seu patrono, para que 

dentro do prazo de 10 (dez) dias, apresente o atual endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002864-79.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GABRIELA BENNEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

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 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: 1002874-26.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CUSTODIO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA OAB - MT24350/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO APARECIDO 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 26/05/2020, 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: 1002875-11.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA OAB - MT24350/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA BUENO 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 26/05/2020, 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: 1002876-93.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA OAB - MT24350/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO PEDRO ALVES 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 26/05/2020, 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: 1002881-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS (REQUERENTE)

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:

FABIO N. D. V. BRAZ - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/05/2020, 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: 1002893-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GARIBAUTO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G BARBOSA E PEREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/05/2020, 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: 1002896-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (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 15h15min, 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: 1002898-54.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/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))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/05/2020, às 15h45min.

Despacho 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:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista que a causa de pedir está relacionada com a 

inclusão indevida do nome da reclamante no cadastro de restrição ao 

crédito, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que junte aos autos comprovante da referida inscrição. 

Outrossim, considerando que a reclamante informa que sempre pagou 

suas contas da data aprazada, deverá no mesmo prazo anexar o 

comprovante de pagamento referente ao débito que foi objeto de inscrição 

no cadastro de inadimplentes, tudo sob pena de indeferimento da 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 17 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002899-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO TANGARA TRANSPORTE COLETIVO EIRELI - EPP (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 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: 1002900-24.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS (INTERESSADO)

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:

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 16h15min, 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: 1000459-36.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SOUZA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MILENIO LTDA - ME (REU)

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000459-36.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

SOUZA FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAKELINE 

APARECIDA WAINER, ALEXANDRO COSTA PINHEIRO POLO PASSIVO: 

COMERCIAL MILENIO LTDA - ME 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: THIAGO Data: 13/08/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 18 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: 1002103-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON HERPICH (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu o prazo de 15 dias na Secretaria sem que a Parte 

Executada comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000363-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRE LIBERALI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Reclamante para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-06.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000461-06.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LEONARDO 

ALVES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LO RUAMA 

SOARES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 13/08/2020 Hora: 10:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 18 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: 1002633-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (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 a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-88.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANE APARECIDA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000462-88.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JANE 

APARECIDA DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAKELINE 

APARECIDA WAINER, ALEXANDRO COSTA PINHEIRO POLO PASSIVO: 

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL 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: FRANCINE Data: 17/08/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 18 

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: 1000464-58.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DE OLIVEIRA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000464-58.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ROSALINA DE 

OLIVEIRA SILVA BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO 

CESAR FERREIRA DE SOUZA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS 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: FRANCINE Data: 17/08/2020 Hora: 15:15 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 18 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: 1000465-43.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS COSTA DA SILVA (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. 1000465-43.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARIA DE JESUS 

COSTA DA SILVA 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: FRANCINE 

Data: 17/08/2020 Hora: 15:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 18 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001582-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SANTANA FERREIRA (REQUERENTE)

ELIZETE PEREIRA DA SILVA SANTANA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002902-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GARCIA CAMPANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 1001163-83.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO LEITE DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1001163-83.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ADILSON RODOLFO POLONI - 

ME REQUERIDO: THIAGO LEITE DOS ANJOS VISTOS Considerando 

presentes todos os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 

2015, defiro o pedido de processamento do cumprimento de sentença. 

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em 

julgado a sentença sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o 

devedor pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se 

houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do 

CPC de 2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá 

ser efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo 

auto, intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, 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. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, 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 de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de 

novembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-67.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRA KACHOBOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

 

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 24/10/2019, às 10h00min, 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: 1000980-15.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 29/07/2019, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 
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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: 1000980-15.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-06.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 18 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-40.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARILTON FAUSTINO DE AQUINO OAB - MT4589-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 1000466-28.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO NASCENTE MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA APARECIDA VILHAUVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000466-28.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:FREDERICO 

AUGUSTO NASCENTE MARTINS DA COSTA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VANESSA ANDRADE DA SILVA POLO PASSIVO: 

ELISANGELA APARECIDA VILHAUVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 17/08/2020 Hora: 15:45 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 18 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: 1000439-45.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Com efeito, é 

possível inferir pelos documentos anexados, que efetivamente o 

reclamante está sendo cobrado por valor muito superior a média de 

consumo anual. Nesse aspecto, não se pode olvidar o que estabelece o 

art. 6º, § 3º, inc. II, da Lei nº 8.987/95, quando legitima a possibilidade da 

suspensão do mencionado serviço em caso de inadimplemento. No 

entanto, deve ser observado, que a relação em apreço está sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor, o qual reconhece o serviço em voga 

como essencial, estando, pois, escudado pela continuidade, à luz do art. 

22 do aludido microsistema. A plausibilidade jurídica do pedido se 

consubstancia no provável reconhecimento da abusividade da cobrança 

da fatura referente ao mês de fevereiro de 2020 (Id 29275371). Essa 

conclusão se extrai pela forma como foi emitida a fatura, sendo impossível 

à reclamante discutir o débito em questão, porque está obrigada ao 

pagamento para que não ocorra a suspensão do serviço. O periculum in 

mora evidencia-se pelo fato de que a energia elétrica é serviço essencial. 

De sua interrupção, portanto, poderão resultar prejuízos importantes. 

Como consequência, revela-se necessária a concessão da tutela de 

urgência de forma inaudita altera parte, pois fosse a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Ademais, 

cumpre ressaltar que a medida liminar está calcada no juízo da 

probabilidade e não no juízo da certeza, o que autoriza a sua concessão 

inaudita altera parte. Também convém ressaltar que a presente medida 

está sendo deferida somente em relação ao valor do consumo constante 

da fatura com vencimento no dia 19.2.2020, no valor de R$ 1.262,14, pois 

somente este débito está em discussão nestes autos, sendo que 

eventuais inadimplementos e corte de energia por outras faturas 

posteriores não estão acobertados por esta medida. Evidente que, para 

que o fornecimento de energia elétrica se mantenha, deverá a reclamante 

promover o regular pagamento de todas as faturas a serem emitidas 

constando o consumo efetivo aferido, sem o que está legitimada a 

suspensão do serviço. No que tange ao pedido para determinar que a 

reclamada se abstenha de incluir o nome da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, também merece acolhimento. A plausibilidade jurídica 

do pedido, sob esse aspecto, se consubstancia na provável declaração 

de inexistência de débito e o consequente indevido lançamento do nome 

do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que 

o lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas 

suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua 

honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de 

discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o nome dos 

devedores no banco de dados de serviços de restrição de crédito. O 

fumus boni iuris está configurado pela probabilidade de declaração de 

inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez 
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que o citado registro pode causar prejuízos ao reclamante e, caso não 

seja excluído seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, 

certamente causará outros prejuízos de difícil reparação. Verifico a 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão, sem qualquer prejuízo à reclamada. Com estas 

razões, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, sem ouvir a parte contrária, 

para o fim de determinar a suspensão da cobrança do débito em debate, 

bem como para que a reclamada se abstenha de efetuar a suspensão do 

serviço de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/888376-1 pelo 

não pagamento da fatura com vencimento aos 19.2.2020, no valor de R$ 

1.262,14, bem como se abstenha de incluir o nome da reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre 

outros) com relação ao débito objeto da presente demanda. Recebo a 

petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 14 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000712-88.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DE SOUZA MALHEIROS E CIA LTDA. - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO IRRIGACOES LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que fica redesignada a 

audiência para o dia 06/04/2020 às 15:30h no Cejusc deste Juizo. LUCAS 

DO RIO VERDE, 18 de fevereiro de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA 

LESEUX Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004854-38.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CASTILHO SCHWAMBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CESAR SCHWAMBACH (REQUERIDO)

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora para efetuar o recolhimento 

dos emolumentos do Cartório de Registro Civil de Concórdia, a fim de dar 

cumprimento ao Mandado de Averbação, conforme ofício acostado aos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000402-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO APORTADA AO FEITO.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004851-83.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que a contestação apresentada nos 

autos, encontra dentro do prazo legal, assim sendo intimo o autor para 

querendo impugnar a contestação no prazo legal. LUCAS DO RIO VERDE, 

18 de fevereiro de 2020. EDERALDO LEMES DO PRADO Tecnico Judiciário 

SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000551-44.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS RODRIGUES GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1000551-44.2020.8.11.0045. 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 18 de fevereiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003304-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA BRAGA EBERSOL (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BRAGA EBERSOL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n.º 1003304-42.2018.8.11.0045. A regra de competência 

modelada no comando normativo do art. 50 do Código de Processo Civil, 

embora defina critério territorial é, entretanto, de natureza absoluta, haja 

vista que deriva de norma cogente, que tem como fundamento a incidência 

do princípio da prevalência e da preservação dos interesses do incapaz. 

Assim, nos processos de curatela/interdição, a regra da ‘perpetuatio 

jurisdictionis’ cede lugar, devendo o processo ser remetido ao juízo mais 

condizente com os interesses do interditado, facilitando o acesso do juiz 

ao incapaz para realização dos atos de fiscalização da curatela [STJ, CC 

109.840/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 

16/02/2011]. Porém, dado a vedação de decisão com base em fundamento 

a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar (“decisão surpresa”) [art. 10 do Código de Processo Civil], 

Determino que se intime a requerente, bem como abra-se vista dos autos à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem acerca do deslocamento de competência. Após, 

voltem-me os autos conclusos para exame. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de dezembro de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000021-40.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GONCALVES GALENO (REU)

 

Processo n.º 1000021-40.2020.8.11.0045. Com fundamento no teor do art. 

321 c/c o art. 319, ambos do Código de Processo Civil, Determino que o 

autor proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, à emenda da petição inicial, 

com a finalidade de comprovar a sua condição de hipossuficiente, 

apresentando declaração do imposto de renda, sob pena do indeferimento 

do pedido de justiça gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de janeiro de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000048-23.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT ALVES DE SOUZA (REU)

 

Processo n.º 1000048-23.2020.8.11.0045. Com fundamento no teor do art. 

321 c/c o art. 319, ambos do Código de Processo Civil, Determino que o 

autor proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, à emenda da petição inicial, 

com a finalidade de comprovar a sua condição de hipossuficiente, 

apresentando declaração do imposto de renda, sob pena do indeferimento 

do pedido de justiça gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de janeiro de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000734-49.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO FERRARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO(A))

ANDRE PIVETTA FERRARIN OAB - MT10023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDACIR PEDO (EXECUTADO)

EUGENIO PAULO SIMONETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000734-49.2019.8.11.0045. Item I – Considerando-se que o 

credor apresentou cópia atualizada da matrícula do bem imóvel, com 

fundamento no conteúdo normativo do art. 845, § 1.º do Código de 

Processo Civil, DETERMINO que se proceda a penhora dos imóveis 

descritos nos documentos juntados nos eventos nº 25084511 e nº 

25084513, mediante termo nos autos. Logo após, a escrivania deverá: a) 

expedir certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, para fins de 

averbação no Cartório de Registro de Imóveis [art. 844 do Código de 

Processo Civil]; b) proceder à intimação do exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia da matricula atualizada do 

bem, com o registro da penhora; c) expedir carta precatória, com o fito de 

efetivar a avaliação e venda judicial dos bens imóveis; d) proceder à 

intimação das partes acerca da ultimação dos atos processuais de 

penhora e de avaliação. Item II – Considerando-se o teor da petição 

juntada no evento nº 25083885, Defiro o requerimento de desistência da 

penhora do veículo FORD/F75, placa LZN-7198, de propriedade do 

executado Eugenio Paulo Simonetti. Item III – Proceda-se à intimação do 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste seu interesse a 

respeito da penhora dos veículos de propriedade do executado Edacir 

Pedo, objeto da inclusão de restrição judicial (evento nº 24014357). Item IV 

– Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de fevereiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006260-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. D. (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

sobre a certidão negativa ID n° 28254697.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004368-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

JONES MARCEL ROMANZZINI OAB - 048.947.101-37 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMINDO BRIZOLA (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000335-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FACHIN (EXECUTADO)

PATRICIA TRENTINI FACHIN (EXECUTADO)

ANGELA APARECIDA TRENTINI (EXECUTADO)

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça (Comarca 

de Lucas do Rio Verde e Alto Garças/MT) mediante a expedição de guia 

de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 
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Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme 

cada localidade selecionada para a realização da diligência

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000340-08.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA TRENTINI FACHIN (EXECUTADO)

ROGERIO FACHIN (EXECUTADO)

ANGELA APARECIDA TRENTINI (EXECUTADO)

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça (Comarca 

de Lucas do Rio Verde e Alto Garças/MT) mediante a expedição de guia 

de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000671-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE CARVALHO FRANCO NETTO (EXECUTADO)

NAYANNE AUXILIADORA BARROS CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000671-29.2016.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, Determino que se realizem 

buscas nos sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud e Siel, visando obter 

informações a respeito do atual endereço dos executados. Com a juntada 

dos extratos, que seguem no anexo, proceda-se à citação dos 

executados, mediante a expedição de mandado e carta precatória, 

registrando-se todos os referenciais de endereços indicados nos extratos 

dos sistemas anexos, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 

17954921. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de fevereiro de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002922-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RIBEIRO (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 1002922-83.2017.8.11.0045. Com lastro no conteúdo 

normativo do art. 435, parágrafo único do Código de Processo Civil, Defiro 

o pedido de juntada de documento formulado pelo autor (ID n.º 20336934), 

visto que se consolida como elemento de informação que, potencialmente, 

podem influenciar no julgamento da questão. Intimem-se. Após, voltem-me 

os autos conclusos para prolação de sentença. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 18 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000191-12.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. B. (EXEQUENTE)

N. L. B. K. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

LIDIANA LORIANO FERREIRA KLEIN OAB - 971.782.091-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO BATISTA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000191-12.2020.8.11.0045. Cite-se o devedor para que, no 

prazo de 03 (três) dias, concretize o pagamento integral da dívida 

alimentar, comprove que já o fez ou justifique a impossibilidade de realizar 

a quitação [art. 528 do Código de Processo Civil], sob pena de protesto da 

decisão judicial e de decretação da prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 

(três) meses [art. 528, § 3.º do Código de Processo Civil]. As prestações 

vencidas durante o trâmite da execução serão incluídas no saldo devedor, 

para fins de quitação [art. 528, § 7.º do Código de Processo Civil; Súmula 

n.º 309 do STJ]. Valor total atualizado do débito: R$ 15.361,20 (quinze mil, 

trezentos e sessenta e um reais de vinte centavos). Exaurido o prazo 

para pagamento, intime-se à exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste. Concedo à exequente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O processo deverá tramitar em segredo de justiça [art. 

189, inciso II do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 

de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004616-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOTTI & PERINOTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT4877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO ADEMIR CALGARO (REQUERIDO)

CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO MORELI OAB - PR13052-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004616-53.2018.8.11.0045. Em face da certidão 

acostada no ID n.º 24003111, devolva-se a presente missiva ao Juízo de 

origem, fazendo-se consignar as nossas homenagens de estilo. 

Procedam-se as devidas baixas nos livros de registros do feito. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001100-88.2019.8.11.0045

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:

LORENA DA COSTA OLIVEIRA (REU)

ADRIANA DA COSTA OLIVEIRA (REU)

UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REU)

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001100-88.2019.8.11.0045. Com efeito, incumbe ao 

interessado promover a distribuição da carta precatória ou o seu preparo. 

Neste último caso, o interessado deve realizar o recolhimento do preparo 

independentemente de sua intimação [art. 388, parágrafo único da 

CNGCGJ/TJMT]. Não obstante isto, como medida de prudência, antes de se 

impor a extinção do processo, Determino que se intime o requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive a citação dos requeridos, 

providenciando o preparo ou a distribuição da carta precatória expedida. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000946-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LEONEL ANTOCHESKI OAB - PR25730 (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO FURLAN OAB - PR35433 (ADVOGADO(A))

CAROLINE KUHN OAB - PR69038 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ARMILIATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1000946-70.2019.8.11.0045. Em face da certidão 

acostada no ID n.º 24013270, devolva-se a presente missiva ao Juízo de 

origem, fazendo-se consignar as nossas homenagens de estilo. 

Procedam-se as devidas baixas nos livros de registros do feito. Lucas do 

Rio Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001883-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR EDSON ROMANI 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)

Outros Interessados:

GUIDO VACA CESPEDES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001883-51.2017.8.11.0045. 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 18 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000560-40.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO OAB - MT4238/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARIME PAZZA GREGOLON - ME (REQUERIDO)

CARIME PAZZA GREGOLON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1000560-40.2019.8.11.0045. Em face da certidão 

acostada no ID n.º 24013810, devolva-se a presente missiva ao Juízo de 

origem, fazendo-se consignar as nossas homenagens de estilo. 

Procedam-se as devidas baixas nos livros de registros do feito. Lucas do 

Rio Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001483-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA OAB - RJ132374 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (REQUERIDO)

NEIVA NOVELLO ARGENTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1001483-03.2018.8.11.0045. Compulsando os autos, 

deflui-se que, não obstante o pedido acostado ao ID n.º 22541721 ter sido 

direcionado a este Juízo Deprecado, não é possível conhecer do pedido, 

na medida em que os fundamentos da irresignação dos executados dizem 

respeito ao fato de ocorrer excesso de execução, já que a execução 

estaria suficientemente garantida por indicação de imóvel a penhora 

realizada nos autos da demanda executiva. Portanto, no caso em pauta, a 

questão relativa a garantia da execução e ao excesso de execução 

extrapola o âmbito de análise do objeto da carta precatória e deve ser 

efetivada perante o Juízo Deprecante, a quem cabe o exame do tema. 

Diante disto, Deixo de Conhecer do pedido acostado ao ID n.º 22541721. 

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova 

andamento no processo e indique bens que compõem o acervo patrimonial 

dos devedores, passíveis de constrição judicial. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003374-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CAPELLI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CONTE OAB - PR39099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS LUNEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta precatória n.º 1003374-25.2019.8.11.0045. Item I – Indefiro o pedido 

de reutilização da guia de diligência do oficial de justiça, pois, conforme 

certidão do oficial de justiça acostada ao ID n.º 22831775, a diligência 

restou negativa unicamente porque o oficial de justiça não encontrou o 

endereço informado nos autos, sendo que o oficial de justiça efetivamente 

realizou a diligência. Item II – Encaminhe-se novamente o mandado para 

cumprimento. Ademais, de suma importância enfatizar, por oportuno, que 

se caracteriza como ônus/dever processual da parte interessada/autora, 

que desejar oferecer condução ao oficial de justiça, adotar as medidas 

necessárias para viabilizar ao meirinho condições para execução da 

ordem judicial. A iniciativa é da parte e não do oficial de justiça. Portanto, 

intime-se a parte autora para que, após a expedição do novo mandado, no 

prazo impostergável de 10 (dez) dias, ofereça ao meirinho os meios 

necessários para a execução da ordem judicial. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 18 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001339-92.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT4265-O (ADVOGADO(A))

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE ZANOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1001339-92.2019.8.11.0045. Indefiro o requerimento 

de citação por edital, visto que esta providência extrapola o âmbito de 

análise do objeto da carta precatória e, portanto, deve ser efetivada 

perante o Juízo Deprecante, competente para examinar este tipo de 

requerimento. Considerando-se a total ausência de informações adicionais 

sobre o endereço da requerida nesta Comarca, Determino a devolução da 

carta precatória, consignando-se as homenagens de estilo. Intimem-se. 
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Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000349-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VALERIO SILVEIRA LESSA OAB - RS42441 (ADVOGADO(A))

NELSON PILLA FILHO OAB - RS41666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOS SANTOS GONÇALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1000349-04.2019.8.11.0045. Intime-se o autor para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, providencie o recolhimento da despesa 

de locomoção do meirinho, sob pena de devolução da deprecata. Lucas 

do Rio Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001069-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLUGE E CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE SACCHI ABREU RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001069-05.2018.8.11.0045. De acordo com a norma de 

regência, o cumprimento da sentença não se materializa de maneira 

automática, como derivativo linear do trânsito em julgado da sentença 

condenatória, visto que deve, o credor, primeiramente, requerer o 

cumprimento da decisão [art. 523, ‘caput’ do Código de processo Civil] e o 

magistrado determinar a efetivação da intimação do devedor, através do 

advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

pagamento integral da obrigação, sob pena de incidência de multa no 

percentual de 10% e, também, de honorários de advogado de dez por 

cento [art. 523, § 1º do Código de Processo Civil]. Logo, ainda que se 

tenha declarado a revelia da requerida na fase de conhecimento, 

tratando-se de devedora que não possui advogado constituído nos autos, 

é imperiosa a sua intimação por carta com aviso de recebimento para início 

da fase do cumprimento de sentença. Interpretação que resulta da 

exegese do art. 513, § 2.º, inciso II do Código de Processo Civil [TJRS – 

Agravo Interno, Nº 70082787524, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 22-11-2019; 

TJRS – Agravo de Instrumento, Nº 70082346990, Décima Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado 

em: 20-08-2019; TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.020028-1/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª 

Câmara Cível, julgamento em 27/07/0017, publicação da súmula em 

27/07/2017]. Ante o exposto, havendo a existência de necessidade de 

intimação prévia da devedora para realizar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

o pagamento espontâneo da obrigação, Indefiro, nesta quadra processual, 

o pedido de penhora de bens (ID n.º 20758074, págs. 1/2). 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, mediante a expedição de carta, guarnecida com aviso de 

recebimento [art. 513, § 2.º, inciso II do Código de Processo Civil], para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do débito, 

acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na imposição de 

multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, arbitrados no 

percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 1.º do Código 

de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora e avaliação 

[art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização de 

apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro em 

cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de fevereiro de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002257-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.R. ALVES RODRIGUES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1002257-96.2019.8.11.0045. Em face da certidão 

acostada no ID n.º 24053245, devolva-se a presente missiva ao Juízo de 

origem, fazendo-se consignar as nossas homenagens de estilo. 

Procedam-se as devidas baixas nos livros de registros do feito. Lucas do 

Rio Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000871-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA (REQUERENTE)

MANOEL MESSIAS COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONY NICÁCIO CLEMENTE OAB - MT0018294A (ADVOGADO(A))

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000871-36.2016.8.11.0045. 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]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

18 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003622-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISEANE COLLING ALMADA SELLETI (EXECUTADO)

JOSE EDMILSON SELLETI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003622-59.2017.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, Determino que se realizem 

buscas nos sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud e Siel, visando obter 

informações a respeito do atual endereço dos executados. Com a juntada 

dos extratos, que seguem no anexo, proceda-se à citação dos 

executados, mediante a expedição de carta precatória, registrando-se 

todos os referenciais de endereços indicados nos extratos dos sistemas 

anexos, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 10080907. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000841-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO WILLAMES FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000841-64.2017.8.11.0045. Intime-se a requerida para que 

tome ciência da sentença prolatada nos autos. Após, decorrido o prazo de 

15 (quinze) dias, sem manifestação da parte, expressando o desejo de 

executar a sentença, arquive-se o processo [art. 1.284 da 

CNGCGJ/TJMT]. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de fevereiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000160-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

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))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX BRANDALISE SCHNEIDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000160-60.2018.8.11.0045. Arquive-se o processo. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000615-88.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GEOVAN MARQUITI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO PEREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000615-88.2019.8.11.0045. Item I – Considerando a 

renúncia de mandato feita pelo advogado André Figueredo da Silva, 

somado ao fato de que o requerente possui outra advogada, regularmente 

constituída, que patrocina os seus interesses, Determino que se promova 

a alteração dos dados e informações relativas aos cadastros de 

advogados no presente processo, com o objetivo de atualizar os registros 

dos advogados que patrocinam os interesses do requerente, excluindo-se 

o advogado André Figueredo da Silva. Item II – A escrivania deverá 

elaborar certidão, com a finalidade de especificar se o requerido, 

devidamente citado, apresentou manifestação. Relego a análise do pedido 

de aplicação de multa (ID n.º 22061193) para momento posterior a 

elaboração da certidão pela escrivania. Item III – Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000823-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SOUSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000823-09.2018.8.11.0045. 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, 

através de carta com aviso de recebimento, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, realize o pagamento integral do débito, acrescido de custas 

judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 

(quinze) dias sem quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, 

independentemente de penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de impugnação [art. 525 do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil]. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004271-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO APARECIDO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004271-58.2016.8.11.0045. 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]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

18 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000548-89.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI SIQUEIRA SANTOS OAB - MT0017698A (ADVOGADO(A))

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE OAB - MT15549-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES OAB - MT18032-A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA OAB - SP258420 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000548-89.2020.8.11.0045. Intime-se o 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 18 de fevereiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000547-07.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BOSQUE DOS BURITIS LTDA SPE (EXECUTADO)
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MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR (EXECUTADO)

FORMATO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

LG ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A (EXECUTADO)

HOKKAIDO 1934 PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

ROGERIO AVELAR CHAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000547-07.2020.8.11.0045. Citem-se os executados para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizem o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promovam 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 dos executados para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, ofereçam embargos à execução [art. 12 e art. 16, 

ambos da Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de fevereiro 

de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001195-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001195-89.2017.8.11.0045. 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 

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 24608920. 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 18 de fevereiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002706-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO VIDAL MUNIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002706-25.2017.8.11.0045. Item I – A escrivania deverá 

elaborar certidão, com a finalidade de especificar se a requerida 

Ympactus Comercial S/A, devidamente citada (ID n.º 12710615), 

apresentou manifestação. Item II – De acordo com a norma de regência, 

para a validade da citação pelo correio afigura-se indispensável que o 

destinatário-réu/executado receba, pessoalmente, a missiva, e aponha a 

assinatura no respectivo aviso de recebimento. Não basta simplesmente a 

entrega da carta no endereço do destinatário [cf.: STJ, REsp n.º 

884.164/SP, 3.ª Turma, Rel.: Min. Castro Filho, j. em 27/03/2007; STJ, REsp 

n.º 712.609/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/03/2007; 

STJ, EREsp n.º 117.949/SP, Corte Especial, Rel.: Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, j. em 03/08/2005]. Portanto, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que o aviso de recebimento, que guarnecia 

a carta de citação e intimação pelo correio, endereçada ao requerido 

Carlos Roberto Costa, foi recebido por pessoa totalmente diversa do 

requerido (ID n.º 13137135), considero ineficaz e não-válido o ato de 

citação e intimação anteriormente concretizado e, portanto, Decreto a 

nulidade da citação. Item III – Intime-se o requerente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova a citação dos requeridos Carlos Roberto Costa e 

Carlos Nataniel Wanzeler. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de fevereiro de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002097-76.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE NELCI BONAFIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002097-76.2016.8.11.0045. Item I – Considerando-se que a 

homologação de acordo, efetivada no curso de ação de execução, 

acarreta, de maneira automática e linear, na suspensão do processo até o 

integral cumprimento das condições idealizadas na transação civil — 

jamais na extinção do processo — [art. 922, paragrafo único do Código de 

Processo Civil], deflui-se, por força de proposição lógica, que o 

inadimplemento/descumprimento do acordo, por parte do devedor, implica 

na retomada do curso da demanda expropriatória, com a consequência de 

que a adoção do rito concernente ao cumprimento de sentença desponta 

como medida totalmente incabível [cf.: TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70053488466, 17.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Gelson Rolim Stocker, j. em 

06/03/2013; TJRS, Apelação Cível n.º 70052525847, 17.ª Câmara Cível, 

Rel.: Des. Elaine Harzheim Macedo, j. em 31/01/2013]. Por via de 

consequência, diante desta moldura, partindo da premissa de que a 

devedora-executada descumpriu com as condições estabelecidas no 

acordo, dado à suspensão da demanda, decorrente da homologação do 

acordo, Defiro o pedido veiculado por parte da exequente, para o fim de: 

a) Determinar que a demanda expropriatória prossiga de acordo com as 

disposições concernentes à execução por quantia certa; b) Decretar a 

rescisão da transação civil. Item II – D’outra banda, a citação é o ato formal 

em que se dá ciência ao réu/executado acerca da existência da demanda, 

convocando-o a integrar o polo passivo da lide [art. 238 do Código de 

Processo Civil], sendo a citação válida um pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido do processo [art. 239 do Código de Processo 

Civil]. As modalidades de citação estão previstas no art. 246 do Código de 

Processo Civil. Logo, a assinatura do devedor/executado em petição que 

instrumentaliza acordo extrajudicial celebrado entre as partes, sem a 

presença de advogado regularmente constituído, não configura 

comparecimento espontâneo, tampouco supre a falta de citação [STJ – 

REsp 600.866/DF, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira 

Turma, julgado em 20/03/2007, DJ 14/05/2007, p. 279; TJRS – Agravo de 

Instrumento, Nº 70044587632, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 24-08-2011; 

TJRS – Agravo de Instrumento, Nº 70035152552, Décima Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, 

Julgado em: 19-08-2010]. Pois bem. Compulsando os autos, deflui-se que, 

até o presente momento, não houve a citação válida da executada. 

Extrai-se igualmente dos autos que o termo de acordo celebrado entre as 

partes está assinado apenas pela exequente, pela executada e pelo 

advogado da exequente (ID n.º 12554667, págs. 1/5). Assim, não há como 

considerar o comparecimento espontâneo da executada aos autos, na 

medida em que ela não está representada por advogado regularmente 

constituído. Diante disto, Indefiro, nesta quadra processual, o pedido de 

penhora de bens, haja vista que ainda não consumada a citação da 

executada. Item III – Considerando que a executada não foi localizada, em 

princípio, por ausência/causa transitória, Determino se proceda a sua 

citação, mediante a expedição de carta precatória, registrando-se o 

referencial de endereço informado na certidão acostada ao ID n.º 

11844658, pág. 84, para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a 
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quitação da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do 

Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponha à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil]. Item IV – Promova-se a alteração dos dados e 

informações relativas aos cadastros de advogados no presente 

processo, com o objetivo de atualizar os registros dos advogados que 

patrocinam os interesses da exequente (ID n.º 20147466, ID n.º 20147471 

e ID n.º 20147472). Item V – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de 

fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Edital Intimação

Prazo do Edital: 30 Dias

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO 

DOS SANTOS FIALHO

PROCESSO n. 1000607-19.2016.8.11.0045

Valor da causa: R$ 500,00

ESPÉCIE: [Interdição, Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação de 

Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

 POLO ATIVO: Nome: JOSE ANTONIO PAVEZI

POLO PASSIVO: Nome: ADRIANA ALVES SOARES PAVEZI

CURADOR Nome: JOSE ANTONIO PAVEZI, CPF nº 846.390.919-15 

Endereço: RUA TUPÃ, 1677, E, CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTERDITADA: Nome: ADRIANA ALVES SOARES 

PAVEZI, CPF sob nº 008.097.699-99

Endereço: RUA TUPÃ, 1677, E, CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE à interdição 

decretada na r. sentença proferida nos autos supracitados, abaixo 

transcrita, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento 

SENTENÇA: Processo n.º 1000607-19.2016.8.11.0045. Jose Antonio 

Pavezi, devidamente qualificada, propôs Ação de Interdição em desfavor 

de Adriana Alves Soares Pavezi, regularmente qualificada, aduzindo, em 

síntese, que a requerida é pessoa portadora de debilidade que a impede 

de reger, por si, os atos da vida civil. Pugnou, ao final, pela procedência 

do pedido para o fim de ser decretada a interdição da requerida. Foi 

deferida a curatela provisória e procedida à citação e ao interrogatório da 

requerida. Foi nomeado curador especial em favor da curatelanda, que 

apresentou impugnação sustentando a necessidade de realização de 

perícia técnica. Postulou, ao final, pela improcedência do pedido. Foi 

procedida à realização de avaliação psicossocial (evento nº 8738414) e 

perícia médica (evento nº 9214299). Encerrada a instrução, as partes 

apresentaram memoriais escritos reiterando seus pedidos (eventos nº 

11558494 e nº 11857057). O Ministério Público, com vista, manifestou-se 

pela procedência da ação (evento nº 12222640). Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

existem preliminares a serem analisadas, e, como bem se nota, os ditames 

processuais foram observados não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, superadas tais questões, 

passo a analisar a questão de fundo da demanda. Primeiramente, 

perquirindo pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

vislumbro que a questão foi, de forma satisfatória, solucionada pelo laudo 

médico pericial elaborado (evento nº 9214299), que dá conta de que a 

requerida apresenta grave doença, diagnosticada sob o CID F316 

(transtorno afetivo bipolar grave, instabilidade de humor grave, 

agressividade, surtos psicóticos constantes, estabilidade medicamento 

dependente, inclinação ao suicídio, episódios maníacos e 

maníacos-depressivos), e que a mesma apresenta incapacidade total e 

permanente para a prática dos atos da vida civil. Além disso, os laudos 

médicos apresentados com a petição inicial, encartados nos eventos nº 

1090456, 1090457, 1090458, 1090460, 1090461 e 1090466, corroboram o 

resultado da prova pericial levada a efeito na presente demanda, de forma 

a atestar, estreme de dúvidas, que a interditanda apresenta quadro clínico 

que conduz à conclusão de que não reúne o discernimento necessário 

para a realização dos atos da vida civil, de tal sorte a caracterizar-se 

como relativamente incapaz [art. 4.º, inciso III do Código Civil de 2002], 

considero que a decretação da curatela é medida que se impõe. Quanto 

ao alcance da curatela, importa registrar, por oportuno, que o Brasil é 

signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, promulgada pelo Decreto n.º 6.949/2009 – e, portanto, tem 

‘status’ equivalente ao de emenda constitucional [art. 5º, §3º da CRFB/88] 

–, tendo assumido o propósito de assegurar e promover o pleno exercício 

de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com 

deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua 

deficiência [art. 1º], reconhecendo que as pessoas com deficiência gozam 

de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas 

em todos os aspectos da vida [art. 12.2]. Em função dessa igualdade 

quanto ao gozo da capacidade legal, foi promulgado o Estatuto da Pessoa 

Com Deficiência – Lei nº 13.146/2015 –, que alterou o disposto no art. 3º 

do Código Civil – Lei nº 10.406/2002 –, limitando a hipótese de 

incapacidade civil absoluta apenas aos menores de 16 anos, ou seja, ao 

critério etário, afastando as situações de deficiência. Vale ressaltar, 

ainda, que o art. 85, da Lei nº 13.146/2015, estabeleceu, expressamente, 

que a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, assegurando à pessoa com deficiência o 

direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto [§ 1º]. Todavia, não se pode 

olvidar que a adequação da capacidade de absoluta para relativa – nas 

hipóteses que se enquadrem no art. 4º do Código Civil – ao mesmo tempo 

em que amplia as possibilidades de exercício dos direitos e deveres 

inerentes à personalidade jurídica pelo portador de deficiência, não deve 

implicar em mecanismo de abandono e desamparo à pessoa que não 

possa exprimir validamente a sua vontade. Nesse aspecto, aliás, tanto a 

Convenção de ‘status’ constitucional [art. 12.4], quanto o Estatuto da 

Pessoa Com Deficiência [art. 84, §3º], estabelecem a possibilidade de 

aplicação de medidas assecuratórias ao exercício da capacidade legal 

conforme as necessidades de cada caso concreto, de maneira que o 

ordenamento jurídico não deixa ao desamparo as pessoas portadoras de 

deficiência, ainda que agora as classifique como relativamente capazes 

[art. 4º, inciso III do Código Civil]. Portanto, diante desta moldura, 

levando-se em consideração o caso concreto, em que restou fartamente 

demonstrado que a requerida ostenta quadro clínico que a obstaculiza 

e/ou incapacita de, só por si, administrar e reger, na sua plenitude, suas 

atividades cotidianas da vida civil, entendo que o alcance da curatela deve 

envolver os atos de conteúdo patrimonial e negocial, o direito ao voto – em 

razão da ausência de discernimento – bem como o gerenciamento do 

tratamento de saúde da curatelada. Como curador definitivo de Adriana 

Alves Soares Pavezi deve ser nomeado o requerente Jose Antonio 

Pavezi, marido da requerida, o qual vem dispensando os cuidados 

necessários à interditanda, conforme se observa do teor do estudo social 

encartado no evento nº 8738414 – págs. 1/5. Dispenso o curador da 

prestação de contas a cada ano, embora exigida pela legislação de 

regência [art. 84, § 4º da Lei nº 13.146/2015], haja vista a inexistência de 

bens imóveis em nome da interditanda (evento nº 3050406) e a modesta 

situação financeira da família (evento nº 8738414), sendo dedutível que o 

benefício previdenciário será totalmente despendido na sua própria 

subsistência. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que 

guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

"APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS. 

DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. GANHOS MÓDICOS. 

DISPENSA. SENTENÇA MANTIDA. Consideradas as particularidades do 

caso, em que se observa que a interditada não titula patrimônio e recebe 

benefício previdenciário modesto, mostra-se desarrazoada a 

determinação de prestação de contas de forma anual, de modo que a 

dispensa operada na sentença deve ser mantida. APELO DESPROVIDO. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70077749265, Oitava Câmara Cível, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 18/10/2018). "APELAÇÃO. 

INTERDIÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CURADOR EM PRESTAR CONTAS. 

DISPENSA. Desnecessária a imposição de prestação de contas periódica, 

ante ao fato da interditada não possuir bens, nem renda expressiva, e a 

curatela ser exercida pelo mãe. A prestação de contas visa à proteção 

dos bens dos incapazes no presente caso sua imposição só tornaria 

ainda mais penoso o difícil encargo da mãe. Apelação desprovida." (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70074797176, Sétima Câmara Cível, Relator: Jorge Luís 

Dall'Agnol, Julgado em 12/12/2017). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido vertido na peça inicial por Jose Antonio Pavezi em desfavor de 

Adriana Alves Soares Pavezi, para o fim de: a) Decretar a curatela da 

requerida, Adriana Alves Soares Pavezi, declarando-a relativamente 

incapaz de exercer, pessoalmente, os atos da vida civil, na forma do art. 

4.º, inciso III e art. 1.767, inciso I, ambos do Código Civil de 2002; b) Fixar 

os limites da curatela, nos termos do art. 755, inciso I, do Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 189 de 491



Processo Civil, à prática de atos de conteúdo patrimonial e negocial, bem 

como ao gerenciamento do tratamento de saúde da curatelada; c) 

Confirmar a curatela provisória precedentemente concedida e, como 

corolário, nomear-lhe curador definitivo o requerente Jose Antonio Pavezi, 

forte no art. 1.775, § 3.º do Código Civil, mediante a confecção de termo 

de compromisso nos autos; d) Determinar a extração de ofício, 

remetendo-o ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos 

direitos políticos da curatelada; e e) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Proceda-se à inscrição do presente 

veredicto no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e à sua 

publicação, tanto na imprensa local, quanto no órgão oficial, por 03 (três) 

oportunidades, dentro do intervalo de 10 (dez) dias, também como no sítio 

do Tribunal e na plataforma de edital do CNJ por 06 (seis) meses, na forma 

do art. 9.º, inciso III do Código Civil e art. 755, § 3.º do Código de Processo 

Civil. Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil para averbação. Considerando-se que se exauriu sem 

impugnação, o prazo de manifestação das partes sobre o teor do laudo 

pericial, Determino que se expeça requisição de pequeno valor, com o 

intuito de proceder ao pagamento dos honorários do perito. Intime-se o 

Estado de Mato Grosso. Custas processuais pela parte autora, ficando 

suspensa a exigibilidade da cobrança, devido à concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo 

Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 

de fevereiro de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, 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, GUILHERME PEREIRA DIAS, 

digitei. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de fevereiro de 2020.Guilherme Pereira 

Dias (Assinado Digitalmente)Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003516-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ARAUJO RODRIGUES VENANCIO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 18 de fevereiro de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006030-52.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIANI BARAZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS FISCHER SA IND E COM (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/03/2020 Hora: 15H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 31/03/20 15:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004171-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUZINEY DA CUNHA SIQUEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 18 de fevereiro de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006311-08.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/03/2020 Hora: 16H00 

(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 16:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006285-10.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/03/2020 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. 31/03/20 16:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004548-69.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA ROSMARY CORONEL MARTINEZ (REQUERENTE)

MONALISA FATIMA ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANO HEVERTON DA SILVA MOURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 31/03/2020, às 16h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012166-82.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA (REQUERIDO)

LAISA FERNANDA CORREA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/03/2020 Hora: 16:30 
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(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: 1005478-87.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE ANASTACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 01/04/2020, às 13h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012156-38.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GANZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 31/03/2020, às 17h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005419-02.2019.8.11.0045

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:

FLAVIO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/03/2020 Hora: 17H15 

(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 17:15

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003977-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PAVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003977-69.2017.8.11.0045. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE PAVAO 

REQUERIDO: MARCELO ALVES DE OLIVEIRA Vistos. Não há se falar em 

revelia, visto que o requerido não foi citado, conforme AR de Id. 27228046 

Intime-se o requerente para fornecer o endereço do requerido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação. Juntado aos autos novo 

endereço, cite-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003288-54.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE KOTHE (REQUERENTE)

CLEONICE KOTHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 01 DE ABRIL DE 2020, às 13:15H (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do JUIZADO ESPECIAL DESTA 

COMARCA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000694-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DO NASCIMENTO GONCALVES GUERRA OAB - PE40804 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 18 de fevereiro de 2020. Fabio Lucio 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBIA RODRIGUES MACHADO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 01/04/2020 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: 1003269-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA PATRICIA VALERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - MT32349-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 
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Lucas do Rio Verde - MT, 18 de fevereiro de 2020. Fabio Lucio da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002473-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA CUNHA BALDEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 18 de fevereiro de 

2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003663-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARINS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 18 de fevereiro de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004277-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LAURO FERREIRA DA SILVA (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:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 18 de fevereiro de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004365-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 18 de fevereiro de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003777-91.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIDA FULVIANA LINHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/10/2019 Hora: 13H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 31/10/19 13:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003777-91.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIDA FULVIANA LINHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003777-91.2019.8.11.0045. REQUERENTE: AGUIDA FULVIANA 

LINHARES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Certificado o trânsito em julgado, determino que a 

Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Certifique-se o Gestor Judiciário se é necessária a inversão 

do polo das partes para que não haja equívocos na fase de cumprimento 

de sentença. Intime-se a parte devedora para que, (via AR, se revel, cf. 

STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize o pagamento do 

débito, devidamente atualizado até a data do pagamento, e comprove nos 

autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e 

de penhora de tantos bens quantos forem necessários para a garantia do 

juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o devedor deverá 

apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia 

do efetivo pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o 

que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 
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§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002305-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA SILVA 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))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 04/15/2019 Hora: 16H00 

(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. 04/12/19 16:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002305-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA SILVA 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 18 de fevereiro de 2020. Fabio Lucio da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002521-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEY DANILO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SILVEIRA OAB - MT25982/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON RICARDO ROSPIERSKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1002521-21.2016.8.11.0045 MARCIONEY DANILO DE SOUZA - CPF: 

010.885.631-39 (EXEQUENTE) EMERSON RICARDO ROSPIERSKI - CPF: 

022.592.911-20 (EXECUTADO) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que, eu 

Ruannyto Pereira de Melo, Oficial de Justiça, em cumprimento ao Mandado 

de Intimação, extraído dos autos acima mencionado, diligenciei-me ao 

endereço assentado no r. mandado, Avenida das Hortências, n. 967W, 

Bandeirantes e, lá estando, após as formalidades legais, no dia 

23/01/2020 às 10h28min, INTIMEI o requerido EMERSON RICARDO 

ROSPIERSKI do inteiro teor da r. decisão e de todos os termos do presente 

mandado. Após ciência do conteúdo do referido mandado e da(s) cópia(s) 

que o integra, que li e dei-lhe para ler, entreguei-lhe contrafé e recolhi sua 

assinatura. Assim sendo, devolvo o r. mandado em cartório para os 

devidos fins. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Lucas do Rio Verde, 24 

de janeiro de 2020 RUANNYTO PEREIRA DE MELO OFICIAL DE JUSTIÇA 

Mat. 21249 SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003685-16.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA OAB - MT13930-O (ADVOGADO(A))

LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO OAB - SP307124 (ADVOGADO(A))

DANIEL IACHEL PASQUALOTTO OAB - SP314308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 18 de fevereiro de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005331-61.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/04/2020, às 14h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004595-43.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA APARECIDA BRESIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (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))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 03/12/2019, às 17h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004595-43.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA APARECIDA BRESIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (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 

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 . 

1004595-43.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: PRISCILA APARECIDA BRESIO Endereço: Rua Tupã, nº 1376-E, 

Bairro Cidade Nova, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 
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PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 A presente carta tem por 

finalidade 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, 18 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000911-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILAINE DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

 

Considerando que restou frustrada a tentativa de penhora, INTIMO a parte 

devedora, via de seu advogado, para que, no prazo 15 dias, indique quais 

são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos 

valores, acompanhado da prova de propriedade e, se for o caso, certidão 

negativa de ônus.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006314-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 01/04/2020, às 14h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-22.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIZ PIVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDICON ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO(A))

AUDICON ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

(EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000503-22.2019.8.11.0045. INTERESSADO: CARLOS LUIZ PIVA 

REQUERIDO: AUDICON ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 

LTDA - ME Vistos. Audicon Assessoria Contábil S/S Ltda. – ME opôs, com 

fundamento no art. 1.022, do Código de Processo Civil, embargos de 

declaração (Id. 22670285) da sentença de Id. 21194144, requerendo a 

reforma desta. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Os embargos de 

declaração, caberão, na forma do que dispõe o art. 1.022, do novel Código 

de Processo Civil, 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. Verifico que as 

alegações referidas no recurso interposto não tem o fundamento no art. 

1.022, do Código de Processo Civil. No caso em análise, o embargante 

sustenta a nulidade da realização de audiência de conciliação e, 

posteriormente, da sentença, sob a alegação de que os embargos 

declaratórios opostos em Id. 18171065 teriam o efeito de sobrestar o feito, 

impedindo a prática de atos processuais posteriores. Sem razão, contudo. 

Sabe-se que a oposição dos embargos de declaração, segundo clara 

redação do art. 1.026, do CPC, possui o condão de interromper o prazo 

para a interposição de recurso, nada se referindo, por sinal, a interrupção 

dos atos processuais, como no caso de realização de audiência de 

conciliação. Ou seja, a oposição de embargos de declaração não isenta o 

embargante do comparecimento à audiência de conciliação, ainda mais 

nos casos sob a guarda da Lei 9.099/95, em que não é faculdade do 

embargante e sim decorre de previsão legal do Juizado Especial. Assim, 

não há nenhuma obscuridade, contradição, omissão, ou erro material para 

corrigir na sentença. Ante a ausência das hipóteses elencadas no artigo 

1.022, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS 

interpostos, mas NEGO PROVIMENTO, persistindo a sentença de Id. 

21194144, tal como lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003544-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA DORIA CABELEREIROS - ME (REQUERIDO)

JOAO CARLOS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 01/04/2020 Hora: 14:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006052-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CRISTINA CHRUSCZAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 01/04/2020 Hora: 14H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 
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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. 01/04/20 14:45

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010135-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO(A))

ANDRE PIVETTA FERRARIN OAB - MT10023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO EVANGELISTA DE LIMA (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte credora, via de seus advogados, para que, no prazo de 15 

dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos 

cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-71.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELMA DE SOUZA 61712574191 (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 01/04/2020 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-60.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SASSI WEIZENMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM 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: 

1000537-60.2020.8.11.0045. AUTOR: ALEXANDRA SASSI WEIZENMANN 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Dispensado o relatório. 

Decido. Trata-se de pedido de tutela provisória, objetivando a retirada do 

nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, sob a 

alegação de que a inscrição é indevida. 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. No 

caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade 

de seu direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial, 

especialmente pelo comprovante de negativação e pela comprovação de 

que a cobrança se deu após o vencimento do próprio cartão, bem como 

demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois todos sabem que 

são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos 

que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e 

gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte 

autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão 

judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Diante disto, 

reconheço a verossimilhança do alegado na possibilidade de ser 

reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode advir. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a 

inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. 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) 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

para determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito 

objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito), 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. Oficie-se ao 

SPC/SERASA para que adote as providências necessárias para o 

cumprimento desta decisão. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma vez que presentes os 

seus requisitos legais. A Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o 

agendamento de audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

Conciliador. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003890-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LRV COMERCIO VAREJISTA E CONVENIENCIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003890-50.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: EVANDRO ROBERTO 

CORTEZIA EXECUTADO: LRV COMERCIO VAREJISTA E CONVENIENCIA 

LTDA - ME Vistos. LRV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GÁS LTDA - ME 

apresentou exceção de pré-executividade em face de EVANDRO 

ROBERTO CORTEZIA. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. A exceção de pré-executividade 

consiste em um meio de defesa do executado, originariamente consagrado 

na jurisprudência e na doutrina (e agora legalmente previsto no art. 803, 

parágrafo único, CPC), por meio da qual, sem garantia do juízo e mediante 

simples petição, pode o executado alegar, em incidente processual, 

determinado vício, lastreado em matérias de ordem pública. Desta feita, há 

permissivo legal à utilização da exceção de pré-executividade. Seu 

pressuposto é a existência de vício atinente à matéria de ordem pública 

(que pode inclusive ser reconhecida de ofício pelo magistrado), desde que 

haja presença de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação 

probatória. De maneira que, se for necessária a dilação probatória, deverá 

o executado opor embargos à execução ao invés da exceção de 

pré-executividade. No caso em tela, o executado discorda de valores 
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cobrados a título de multa decorrente do contrato de locação, aluguéis, 

encargos, e valores afetos a reparos no imóvel objeto de contrato de 

locação, ao argumento de inexistência de título executivo, razão pela qual 

apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando a extinção do feito 

por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido 

do processo. Com efeito, para afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do 

título, é necessária dilação probatória, cuja questão deve ser discutida 

apenas em sede de embargos à execução. Ora, o artigo 784, VIII, do CPC 

é claro ao dispor que "são títulos executivos extrajudiciais: o crédito, 

documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como 

de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio". 

Dessa maneira, conclui-se que o contrato de aluguel é, por si só, título 

extrajudicial plenamente exigível. Pelo exposto, REJEITO a presente 

exceção de pré-executividade. Registre-se que o presente incidente é 

repetição de outro já analisado (Id. 15775042), estando a caracterizar 

verdadeira litigância de má-fé da parte executada (art. 80, V, CPC), 

tumultuando o regular andamento do feito. Por isso, CONDENO-O à multa 

de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 80, V, CPC c/c art. 81, 

do CPC). Defiro o pedido para expedição de mandado de penhora, 

avaliação e remoção da motocicleta HONDA/CG 125 CARGO KS, placa 

JHP0221 (RENAJUD – Id. 19270293), devendo ficar como fiel depositário 

do bem o exequente, lavrando-se o respectivo termo. Na sequência, 

efetivada a penhora, proceda-se a Secretaria do Juizado Especial o 

agendamento de audiência de conciliação, de acordo com a pauta do (a) 

Conciliador (a). Expeça-se o necessário para a efetivação da inscrição do 

executado nos órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, conforme 

requerido. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-49.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSOM SANTOS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000777-49.2020.8.11.0045. AUTOR: EDSOM SANTOS BARBOSA 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 EDSON SANTOS 

BARBOSA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ambos qualificados nos autos. Alega, em síntese, que o 

reclamante é usuário da requerida. Afirma que foi surpreendido com 

cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 918,90 e R$ 

5.299,48 e com a interrupção de fornecimento de energia elétrica. Pondera 

que sempre foi pontual com os pagamentos das faturas do consumo de 

energia e que jamais violou ou fraudou os medidores de energia elétrica. 

Por fim, requer através da antecipação de tutela de urgência que a 

reclamada restabeleça o fornecimento de energia, 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$ 918,90 e R$ 5.299,48. 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 

ABSTENHA-SE de efetuar o corte, ou, se já o realizou, RESTABELEÇA o 

fornecimento de energia na unidade consumidora do autor, em relação ao 

débito pretérito discutidos nos autos, até o deslinde da ação, no prazo 

máximo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso 

de descumprimento, sem prejuízo de responder por eventuais perdas e 

danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma vez 

que presentes os seus requisitos legais. A Secretaria do Juizado Especial 

deverá realizar o agendamento de audiência de conciliação de acordo com 

a pauta do Conciliador. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA MARIA DE MELLO DRUZIANI (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001246-32.2019.8.11.0045. INTERESSADO: QUITERIA MARIA DE MELLO 

DRUZIANI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo conforme o estado 

do processo, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, reatando controvertida somente questão de direito. Anote-se que 

“presentes as condições gerais que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ, REsp 

n. 2.832). A preliminar de ausência de interesse de agir deve ser 

afastada, porquanto o interesse processual existe quando a parte tem 

necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida e, ainda, quando 

essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista 
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prático, hipótese dos autos. Afasto, igualmente, a preliminar de 

ilegitimidade de parte arguida pelo Município, vez que a matéria já foi 

analisada pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar tese no sentido de que 

há responsabilidade solidária entre os entes federados em relação a 

fornecimento de medicamento ou de tratamento de saúde, reconhecendo a 

repercussão geral do tema contida no RE 8551178. Além disso, a 

Constituição Federal instituiu no artigo 23, inciso II, que a obrigação de 

assistência à saúde é solidária e compete à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Assim, o Estado ou o Município responde pela 

obrigação de prestar assistência à saúde porque ambos integram em 

conjunto com a União o Sistema Único de Saúde e firma-se a obrigação 

pela preservação da saúde pública da comunidade, cuja responsabilidade 

é solidaria quanto à resposta às necessidades da população. No caso dos 

autos, a autora foi diagnosticada com episódio de condrite no nariz, que 

se caracteriza por uma inflamação na cartilagem nasal. Assim, para o 

tratamento foi indicado o procedimento cirúrgico de Rinoplastia. Com efeito, 

não há prova nos autos quanto à urgência do procedimento pleiteado pela 

autora. Aliás, o Núcleo de Apoio Técnico – NAT, ao emitir parecer a 

respeito do caso e esclareceu que “o tratamento cirúrgico é uma opção de 

tratamento indicado para a patologia declarada; há pertinência para a 

realização da rinoplastia”. Porém, “não há urgência ou emergência 

caracterizada com os documentos acostados nos autos neste momento, 

não há risco de morte, não há risco a terceiros”. Sem destaque no original. 

Há de se ressaltar, por outro lado, que não se conhece da situação dos 

demais pacientes na fila de espera, cuja situação de ‘urgência’ pode ser 

igual ou de grau mais elevado que a da parte autora, dadas as condições 

clínicas de cada um e, até mesmo a prioridade conferida pelo Estatuto do 

Idoso, nos casos que envolvem pessoas idosas. Da mesma forma, não 

seria justo determinar a inclusão da autora para a realização do 

procedimento apenas porque houve a demanda judicial, o que seria 

desconsiderar a fila de espera de outras pessoas para a realização de 

procedimentos de saúde. Logo, não havendo prova nos autos quanto à 

urgência ou emergência do procedimento cirúrgico, impõe-se a 

improcedência do pedido. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por QUITÉRIA MARIA 

MELLO GOMES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, o que faço com fundamento no 

artigo 487, inciso I, 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: 0005247-53.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONISVAN SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

0005247-53.2014.8.11.0045. REQUERENTE: JONISVAN SOUZA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I.Relatório. Dispensado 

o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 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, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. A controvérsia dos 

auto cinge-se quanto a implantação 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. O requerido 

suscitou prescrição do fundo de direito do autor. Com efeito, 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. Referida legislação, por 

intermédio de seu art. 22, determinou a conversão da moeda a partir de 

01/03/1994 acarretando potencialmente defasagem aos servidores que 

percebiam salários, por exemplo, até o dia 20 do mês conforme art. 168 da 

Constituição Federal. Tal posicionamento tornou-se a tese fixada no RE nº 

561.836/RN que, em sede de repercussão geral concluiu: […] 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 […]. 

(grifo nosso) Tendo o Relator, Min. Luiz Fux, destacado que: […] 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 […]. Desta 

forma, se por um lado a Lei nº 6.528/1994 efetivou reestruturação e 

realinhamento de todas as tabelas dos vencimentos dos servidores do 

Poder Executivo Estadual. Entretanto, em que pese os argumentos aqui 

tecidos, imperioso destacar a ocorrência da prescrição. Fixado como 

marco temporal para a reestruturação da carreira do promovente a edição 

da Lei 6.528 de 15/09/1994. Além disso, para o cargo do autor (Policial 

Militar) houve a edição das Leis Complementares Estaduais: 830/1997, 

975/2005 e 1065/2008, esta última para todos os cargos da corporação. 

Tanto o STF quanto o STJ entendem que há limitação das diferenças 

salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em Unidade 

Real de Valor-URV à data em que houve a reestruturação de carreira do 

servidor. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS 

MUNICIPAIS Nº 7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É 

possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação 

das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

da servidora. Precedente. […] (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1280271 MG 

2011/0174969-3, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Data 

da Publicação 18/12/2015 – grifo nosso). Neste sentido, a reestruturação 

da carreira e da remuneração do promovente deve ser considerada para 

a incidência de eventuais reajustes uma vez que após tal fato, houve a 

remodelagem do vencimento que culminou na regularização tanto das 

perdas oriundas da inflação, quanto daquelas decorrentes da conversão 

monetária dos salários. Portanto, uma vez que entre a entrada em vigor da 

referida lei em outubro de 1994, bem como a edição das Leis 

Complementares Estaduais: 830/1997, 975/2005 e 1065/2008, e a 

distribuição do feito, transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, 

é de se reconhecer a prescrição do fundo de direito. Nesse sentido vide: 

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RATIFICAÇÃO DA DECISÃO (ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO/2009). 

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE 

VENCIMENTOS. Conversão em URV (Lei Federal nº 8.880/94). Conversão 

de salários em URV que deveria ter sido feita na data do efetivo 

pagamento. Disposições legais que se aplicam aos servidores de todas as 

esferas de governo. Entendimento jurisprudencial no sentido de que a Lei 

nº 8.880/94 tem caráter nacional, por disciplinar sobre o sistema 

monetário, de competência privativa da União. Entretanto, o STF, no 

julgamento de mérito do RE 561836 -tema de repercussão geral nº 5- 

fixou, como termo final do direito, eventual reestruturação da carreira a 

que pertence o servidor. Para a carreira em apreço (Polícia Militar) houve 

mais de uma reestruturação a partir de 1994, conforme Leis 

Complementares Estaduais: 830/1997 (apenas para alguns cargos), 

975/2005 (todos os cargos) e 1065/2008 (todos os cargos). Dessa forma, 
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se houvesse diferenças devidas, seriam anteriores à Lei de 2005, 

estando prescritas, porquanto a ação foi proposta depois de completados 

cinco anos da sua publicação. Sentença de improcedência. Em decisão 

monocrática, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se provimento à 

apelação da pensionista. Agravo regimental não provido” (TJ-SP; AG 

0044060-50.2010.8.26.0053/50000; Ac. 8635307; São Paulo; Oitava 

Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ponte Neto; Julg. 22/07/2015; DJESP 

03/08/2015 - grifo nosso). Desta forma, ainda que houvesse eventual erro 

na conversão da remuneração do promovente a ser apurado, em 

decorrência da reestruturação da carreira, haveria a incidência da 

prescrição. Por fim, cumpre consignar a ocorrência de entendimento 

sumulado pelo TJMT quanto a presente questão fática: 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, impõe-se a improcedência da pretensão da parte 

autora. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado por JONISVAN SOUZA SILVA na ação de cobrança proposta 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ante o reconhecimento da 

prescrição, o que faço fundamento no artigo 487, incisos I e II, 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, 18 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: 1005422-54.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL H. L. DE ANDRADE & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LEANDRO LUCAS NETTO OAB - MT24818/O (ADVOGADO(A))

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADL GUIA INTERESTADUAL DO BRASIL EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/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: 

1005422-54.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RAPHAEL H. L. DE ANDRADE 

& CIA LTDA REQUERIDO: ADL GUIA INTERESTADUAL DO BRASIL EIRELI - 

ME Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. É compatível o julgamento antecipado da 

demanda, tal como preconiza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas 

pela prova documental. Presentes todos os pressupostos processuais, 

passo às questões processuais pendentes. Incontroverso que a parte 

autora contratou os serviços de publicidade da requerida, conforme 

contrato assinado, aportado aos autos. Conforme se verifica, o contrato 

foi assinado no dia 02.09.2019. Por outro lado, o contrato foi cancelado no 

dia 13.12.2019. Fato é que, embora haja cláusula contratual estipulando 

prazo para cancelamento da avença a pedido do contratante, sem ônus 

ou com desconto da multa contratual (Item 2), bem como prazo de redução 

de 40% da multa prevista para o cancelamento, se o pedido de 

cancelamento fosse realizado após o prazo de 23 (vinte e três) dias, 

corridos da data da assinatura (Item 2.1). O contrato também previu prazo 

de quarenta e oito meses, com renovação automática caso não houvesse 

interesse, por escrito, do contratante, no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Conforme se verifica, o valor do contrato foi de 12 (doze) parcelas de R$ 

398,00 (trezentos e noventa e oito reais). Com efeito, não há previsão no 

contrato quanto à cobrança de R$ 7.000,00 (sete mil reais), razão pela 

qual não pode a requerida cobrar da parte autora valores que não foram 

previstos no contrato. Aliás, embora seja o contrato de adesão, não pode 

a requerida extrapolar os limites do bom senso e cobrar valores não 

estipulados ou que não foram esclarecidos ao contratante. Além disso, o 

contratante já havia pagos pela rescisão antecipada do contrato R$ 

2.388,00 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais), o que reputo justo e 

suficiente para a rescisão antecipada. Portanto, em relação ao valor pago 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não há motivo para sua cobrança, tanto 

que os recibos da requerida juntados aos autos, são claros ao informar 

que não havia ônus para as partes na rescisão da avença. Agora 

pergunta-se: por que houve cobrança para a rescisão, se não havia ônus 

para nenhuma das partes? Não há prova nesse sentido nos autos. Assim 

sendo, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) foi cobrado 

indevidamente pela requerida, razão pela qual deverá ser restituído à parte 

autora, na forma simples, pois não vislumbro hipótese de má-fé da 

requerida na cobrança. Por fim, em relação aos danos morais, entendo 

indevidos. Uma porque a simples cobrança por si só, não é motivo para 

compensação por danos morais. Segundo porque a avença foi aceita pelo 

autor, cujos valores e condições supõe-se que deles tinha pleno 

conhecimento, já que assinou o contrato, sem nenhum tipo de coação. 

Logo, os pedidos procedem em parte. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

reclamação cível proposta por RAFHAEL H.L. DE ANDRADE & CIA LTDA., 

em desfavor de ADL GUIA INTERESTADUAL DO BRASIL EIRELI (INFORM 

ONLINE BRASIL), e condeno a requerida a título de restituição o valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobre o qual incide correção monetária pelo 

INPC, a partir do efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Consequentemente, 

julgo o mérito 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, 18 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: 1005353-22.2019.8.11.0045
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LUCIA CAVALCANTE ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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: 

1005353-22.2019.8.11.0045. REQUERENTE: LUCIA CAVALCANTE ROCHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 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 os elementos coligidos nos autos prescindem 

de dilação probatória. Em relação a prescrição, não se verifica no caso em 

análise. Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

sufragou entendimento de que o lapso inicial da contagem da prescrição é 

a data da aposentadoria do servidor. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO 

SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL LICENÇA-PRÊMIO – PRESCRIÇÃO TERMO 

INICIAL – APOSENTADORIA – PRECEDENTES – AÇÃO DECLARATÓRIA – 

PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. 1. O entendimento deste Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do 

direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas 

é o ato de aposentadoria e, desta forma, mantida a relação com a 

Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da 

licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação. 2. Não 

subsiste a incidência da prescrição porquanto a demanda que visa o 

reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmio, no ponto, tem 
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natureza declaratória. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Agravo 

de Instrumento n. 1.094.291.-SP 5ª Turma Relator: Ministra Laurita Vaz, j. 

24/03/2009). Quanto ao caso em análise, a parte autora alegou que era 

servidora pública estadual, tendo passado a inatividade em 2018, cujo ato 

de aposentadoria deu-se por meio do Ato n. 26.009/2018, publicado no 

Diário Oficial n. 27291, de 29 de junho de 2018. Porém, a autora não 

recebeu o pagamento referente as férias do ano de 2018, bem como o 

período referente ao quinquênio de licença-prêmio não usufruído, 

totalizando 31 (trinta e um) dias, referente ao período 01.03.2003 a 

29.02.2008, e 03 (três) meses, referente ao período 01.03.2013 a 

28.02.2018. A autora logrou êxito em demonstrar o seu direito ao período 

de licença-prêmio não usufruído, e que não foi indenizado por ocasião de 

sua inatividade/aposentadoria. Assim, a requerente faz jus aos períodos 

não usufruídos e não indenizados (01.03.2003 a 29.02.2008, e 03 (três) 

meses, referente ao período 01.03.2013 a 28.02.2018). Com efeito, a 

licença-prêmio é um benefício que, preenchidos os requisitos para a sua 

concessão, incorpora-se ao patrimônio do servidor. Portanto, se o titular 

deste direito não o desfruta, há de ser compensado pela Administração 

para que não haja enriquecimento sem causa. O fato de o servidor não ter 

usufruído da licença, quando na ativa, não constitui óbice à pretensão. É 

sabido que nem sempre convém à Administração Pública o afastamento do 

servidor, por inúmeras razões, inclusive de prejuízo ao próprio serviço 

público. Assim, não tendo a Administração adotado as medidas para que a 

autora usufruísse dos dias de licença-prêmio adquiridos, praticou ato ilícito 

passível de indenização. Isto porque, se o benefício já foi incorporado ao 

patrimônio funcional do servidor, havendo a impossibilidade de seu gozo, 

deverá ser indenizado. De outro lado, não há falar em vedação legal, haja 

vista que não se está diante das hipóteses legais onde existe vedação na 

conversão do benefício em pecúnia, mas sim no dever da Fazenda Pública 

em indenizar o servidor por vantagens não gozadas no momento 

oportuno. Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos que 

se amoldam à espécie, confira: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. 

CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme jurisprudência 

consolidada no Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em 

pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, quando 

da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da 

Administração. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp 396.977/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/12/2013, DJe 24/03/2014). Portanto, é dever da Fazenda 

Pública Estadual indenizar a parte autora pelos dias de licença-prêmio que 

não foram gozados, totalizando o valor de R$ 35.196,51 (trinta e cinco mil, 

cento e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos). III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação de 

cobrança proposta por LÚCIA CAVALCANTE ROCHA em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO, e condeno o requerido ao pagamento do 

período referente ao quinquênio de licença-prêmio não usufruído, 

totalizando 31 (trinta e um) dias, referente ao período 01.03.2003 a 

29.02.2008, e 03 (três) meses, referente ao período 01.03.2013 a 

28.02.2018, totalizando R$ 35.196,51 (trinta e cinco mil, cento e noventa e 

seis reais e cinquenta e um centavos), o que faço com análise do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Para fins 

de atualização dos valores, a correção monetária deverá ser feita pelo 

índice IPCA-E, com juros contados da citação, observando-se, apenas 

quando a estes, o disposto na Lei 11.960/2009, que alterou a redação do 

artigo 1ºF da Lei 9.494/97. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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, 18 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: 1005100-34.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BATISTA BARRETO (INTERESSADO)

ELIANA OLIVEIRA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005100-34.2019.8.11.0045. INTERESSADO: MARCOS BATISTA 

BARRETO, ELIANA OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: HAVAN LOJAS 

DE DEPARTAMENTOS LTDA 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 os elementos coligidos nos autos prescindem de 

dilação probatória, sobretudo pela desnecessidade de oitiva das partes 

em audiência de instrução. Inicialmente, em face da falta de impugnação 

específica por parte da requerida, deve-se reconhecer como verdadeira a 

alegação do primeiro reclamante de que era o condutor do veículo Gol de 

cor vermelha, placa NJL 9854, Renavam 00138638152, Chassi 

9BWABO5U09T250463, estacionado no interior da propriedade da 

requerida durante o período de compras, especificamente no dia 

30.08.2019, e que teria sido danificado (amassado) na lateral direita, 

conforme relato constante no Boletim de Ocorrência aportado aos autos. 

A requerida, por sua vez, poderia ter demonstrado que tal fato não 

ocorreu, bastando que apresentasse comprovante de que os autores não 

estiveram na loja e se compareceram não estavam com o veículo no local 

ou que, ainda que o tivesse feito, não sofreu dano/avaria ali no período de 

compras. Essa prova poderia ser produzida com gravações do sistema de 

segurança, demonstrativo de controle de entrada e saída de 

pessoas/clientes com veículos no local ou qualquer expediente do qual a 

requerida deveria dispor, como forma de proteger-se juridicamente e de 

oferecer o mínimo de segurança a seus clientes. Aliás, os autores 

juntaram nota fiscal de compras demonstrando o dia e horário que lá 

permaneceram, sendo, portanto, fácil a requerida juntar as imagens de 

segurança referente ao período. Desta forma, tem a obrigação de 

indenizar o dano causado, uma vez que ao disponibilizar o estacionamento 

para seus clientes, ela assumiu para si a responsabilidade decorrente de 

furtos e avarias ocorridos em suas dependências. A guarda do veículo, 

transferida momentaneamente mediante a relação contratual do depósito, 

traz consequência a obrigação da empresa de reparar o dano, no caso de 

furto ou avaria de veículo. Cumpre ressaltar que a eventual gratuidade do 

serviço prestado não exclui a responsabilidade em questão, pois, ao 

disponibilizar estacionamento, a fim de atrair a clientela, a requerida 

assume a condição de guardiã dos veículos. Trata-se de responsabilidade 

objetiva, por força do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, 

independe de culpa. A respeito do tema, dispõe a Súmula 130 do STJ: “A 

empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos ou furtos 

de veículos ocorridos em seu estacionamento”. Logo, a requerida deverá 

indenizar o prejuízo causado aos autores. Os autores juntaram o 

orçamento aos autos, o qual não foi contraposto pela requerida, razão 

pela qual deve prevalecer para fins de fixação da indenização a título de 

dano material, no valor de R$ 2.870,00 (dois mil e oitocentos e setenta 

reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na reclamação cível proposta por MARCOS BATISTA BARRETO 

e ELIANA OLIVEIRA DOS SANTOS em desfavor de HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA., e condeno a requerida ao pagamento R$ 

2.870,00 (dois mil e oitocentos e setenta reais), a título de dano material, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir da data do 

orçamento, acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados da citação, 

o que faço com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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, 18 de fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 
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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

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004741-84.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIRA ZAT TORTORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(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 . 

1004741-84.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 36.621,01 ESPÉCIE: 

[Parcelas de benefício não pagas]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: DEONIRA ZAT TORTORA 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003990-97.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDER LETICIA TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

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))

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 . 

1003990-97.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 20.130,23 ESPÉCIE: 

[Execução Previdenciária]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: ONEIDER LETICIA TAVARES 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000276-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE VISTOS. RECEBO o presente cumprimento de sentença. 

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

carga ou remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias 

e nos próprios autos, impugnar a execução, bem como o cálculo que a 

instrui, na forma do artigo 535, do CPC. Cálculo apresentado no ID n.º 

23329004. Certificado o não oferecimento de impugnação, expeça-se 

Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o 

caso, instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de fevereiro de 

2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1000603-40.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERNI RIBEIRO DA VEIGA (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):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000603-40.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: ERNI RIBEIRO DA VEIGA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS. RECEBO o presente 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu 

representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, bem como o 

cálculo que a instrui, na forma do artigo 535, do CPC. Cálculo apresentado 

no ID N.º 29016914, p. 08. Certificado o não oferecimento de impugnação, 

expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, 

conforme o caso, instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. No mais, 

certifique-se a Sra. Gestora nos autos físicos originários, o número do 

presente cumprimento de sentença e sua forma de tramitação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000571-35.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE FREITAS MORITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Valdilson Santos de Oliveira (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000571-35.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

EMERSON DE FREITAS MORITA RÉU: VALDILSON SANTOS DE OLIVEIRA 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE 

LIMINAR, entre as partes acima identificadas, objetivando a concessão de 

liminar para determinar a expedição de Mandado Liminar de Reintegração 

de Posse, independente de justificação prévia. Pois bem, verifica-se que a 

parte autora não juntou documentação suficiente para que seja deferida 

de plano a tutela de urgência, assim por medida de cautela, postergo a 

apreciação do pedido de liminar para após a audiência de justificação, que 

desde já determino. Assim, designo audiência de justificação prévia, para 

o dia 28 de abril de 2020, às 14h00 horas. Cite-se o demandado, no 

endereço constante na inicial, especificando que o prazo para apresentar 

defesa correrá a partir da intimação da decisão que deferir ou não a 

medida liminar, conforme art. 564, parágrafo único, do NCPC. Intime-se o 

autor e seu respectivo causídico, para que compareçam ao ato e tragam 

até 03 testemunhas, independentemente de intimação. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000390-34.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SPRINGER CARRIER LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

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

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000390-34.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

SPRINGER CARRIER LTDA RÉU: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 

VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA, entre as partes acima 

identificadas. Pois bem. Conforme dicção do art. 2º, caput, da Lei 12.153 

de 2009 é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Em complementação, o art. 5º, inciso II, da Lei 12.153 de 2009, dispõe que 

podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública como réus os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, in verbis: 

“Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: (...) II – 

como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, 

bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” 

Com efeito, a competência funcional, de natureza absoluta, não se 

derroga ou se afasta por convenção das partes, à luz do interesse 

público que visa proteger. Por conseguinte, a incompetência absoluta, 

como enuncia o art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil, poderá ser 

declarada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente de exceção, vejamos: “Art. 64. A incompetência, 

absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de 

contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.” 

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: “PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - A 

competência para a instrução e o processamento das causas submetidas 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, o que permite o 

reconhecimento de ofício pelo magistrado. - A referida competência não 

implica em desrespeito aos princípios constitucionais da inafastabilidade 

do Poder Judiciário, do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa, apenas orientando o jurisdicionado para a distribuição da ação 

perante o competente Juízo. - Reconhecida a incompetência, devem os 

autos ser remetidos ao juízo competente, em homenagem aos princípios da 

celeridade e da economia processual - art. 113, § 2º, do Código de 

Processo Civil.” AC 10000150928562001 – TJMG - Órgão Julgador 

Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL. Publicação 16/12/2015. Relator Magid 

Nauef Láuar (JD Convocado). Oportuno registrar que se trata de medida 

imediatamente aplicável, porquanto, origina-se da necessidade de melhor 

atendimento ao interesse público, de modo que a sua inobservância gera 

nulidade e autoriza a revogação da coisa julgada, mediante ação 

rescisória (art. 966, II, do CPC). Portanto, tendo em vista que o valor 

atribuído à causa está em patamar inferior a sessenta salários mínimos e 

que a situação não se enquadra nas exceções à competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, a presente ação deverá ser 

processada e julgada, obrigatoriamente, por unidade jurisdicional que 

integra o Sistema do Juizado Especial, o que afasta a competência desse 

Juízo. Diante do exposto, entendo que deve ser reconhecida a 

incompetência absoluta deste Juízo, de modo que declino da competência 

e determino a remessa da presente ação para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca, qual seja, 5ª Vara. Com o trânsito em 

julgado da decisão, proceda a Secretaria Judicial à remessa dos autos, 

com as baixas e anotações legais. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1000575-72.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA JUSTINA 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):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000575-72.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARTINHA JUSTINA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS. RECEBO o presente 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu 

representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, bem como o 

cálculo que a instrui, na forma do artigo 535, do CPC. Cálculo apresentado 

no ID n.º 28973818, p. 08. Certificado o não oferecimento de impugnação, 

expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, 

conforme o caso, instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. No mais, 

certifique-se a Sra. Gestora nos autos físicos originários, o número do 

presente cumprimento de sentença e sua forma de tramitação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000544-52.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SILVA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000544-52.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

SOLANGE SILVA DE CARVALHO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTO. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E PRODUÇÃO DE PROVA EM 

CARÁTER EMERGENCIAL, entre as partes acima identificadas, pugnando 

pela antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a 

conceder liminarmente benefício previdenciário. Com a inicial juntou 

documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem, analisando os 

documentos juntados verifico ser inviável o pedido de antecipação de 

tutela, por ora, vez que o pedido formulado na inicial depende de 

averiguação aprofundada, não havendo prova inequívoca da 

incapacidade total e definitiva ou temporária da autora, vez que ela juntou 

exames e laudos médicos, entretanto deixa de juntar aos autos laudo 

médico atualizado indicando que ela encontra-se incapacitada para o 

trabalho, necessitando, portanto, de dilação probatória aprofundada para 

verificação por meio de laudo médico da sua incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. Nesse sentido: AGRAVO. 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova 

dos autos no sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da 

parte autora, deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a 

antecipação de tutela, devendo ser determinada a realização antecipada 

da perícia médica judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada 

após a períc ia.  (TRF-4 -  AG: 78847720134040000 RS 

0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 

12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/03/2014). Assim, 

postergo a apreciação do pedido de antecipação de tutela, para após a 

produção antecipada de pericia médica, que desde já determino. Proceda, 

a Secretaria, a nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos 

honorários periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar 

o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (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 do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. O expert 
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deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Por sua vez, em relação aos 

quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente 

pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data 

para realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos 

assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de 

evitar que reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se 

as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo solicitação de 

esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos honorários. 

Aportando aos autos o laudo médico, imediatamente conclusos, para 

deliberação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por 

outro lado, ante a impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso 

a realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do 

CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto 

requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Com 

a juntada de contestação, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro a gratuidade da Justiça. 

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000419-84.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THALIA MACHADO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000419-84.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: 

THALIA MACHADO DE AZEVEDO EXECUTADO(A): INSS - AGÊNCIA 

LUCAS DO RIO VERDE VISTOS. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, tendo as partes acima qualificadas. Verifico que o presente 

feito, trata-se de cumprimento de sentença proferida na ação que tramita 

perante a 3ª Vara Cível desta Comarca (autos n.º 

22698-91.2014.811.0045), estando corretamente endereçado ao Juízo 

mencionado conforme consta na inicial (ID n.º 28564987, p. 01). Dessa 

forma, determino a sua remessa a 3ª Vara Cível, desta comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. P. R. I. C. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de fevereiro de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003301-53.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO JOSE FRANZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1003301-53.2019.8.11.0045 EXECUÇÃO DE 

TITULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTE: FERTIPAR FERTILIZANTES DO 

PARANA LTDA. EXECUTADO: MARINO JOSE FRANZ VISTOS, ETC. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, entre as partes acima identificadas. No 

ID n° 28908180, a parte Exequente informou o cumprimento da obrigação. 

Tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, conforme 

manifestado pela própria Exequente, DECLARO EXTINTO o processo, nos 

moldes do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários, na forma estabelecida na sentença proferida do ID. n° 

22260951. Após o trânsito em julgado, certifique-se e proceda à baixa de 

eventuais penhoras realizadas nos autos. P. R. I. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 17 de fevereiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003609-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA RAMOS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Autos do PROCESSO n. 1003609 -26.2018.811.0045 ação de 

restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade com pedido 

de tutela de urgência requerente: neuza Ramos da cruz requerido: instituto 

nacional da seguridade social - inss VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, entre as partes acima indicadas. 

Alega o Requerente que requereu a concessão de benefício 

previdenciário por incapacidade (NB 31/604.413.402-8) junto ao INSS em 

10.12.2013, que reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais 

exigidos, lhe concedeu o benefício de auxílio-doença. Contudo, fora 

cessado em por decisão administrativa em 01.03.2018. Afirma, que 

contrariando todos os laudos, atestados e exames médicos fornecidos, o 

expert da Autarquia requerida deixou de reconhecer a incapacidade da 

requerente, o que por sua ótica, implicou em equivocada orientação da 

decisão não fundamentada do INSS, eis que não considerado o conjunto 

de provas, ou seja, a idade, escolaridade, enquadramento social e 

principalmente a atividade laboral da requerente. Dessa forma, requereu 

antecipação da tutela, para que seja restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença. No mérito, pugna pela concessão de aposentadoria por 

invalidez e, subsidiariamente, o benefício auxílio-doença, abstendo-se a 

parte requerida de cessá-lo até que seja concluída a sua reabilitação, 

salvo para conversão em aposentadoria por invalidez. Com a inicial vieram 

os documentos. Recebida a inicial (ID n.º 15101956), fora postergada a 

análise da tutela antecipada de urgência, determinada a realização de 

perícia médica, bem como a citação da parte requerida e concedida a 

gratuidade de justiça. A requerente apresentou quesitos no ID n°. 

16142001. Regularmente citada, a autarquia ofertou Contestação (IDs n.º 

16122601), aduzindo que o autor não comprovou o preenchimento dos 

requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado. Apresentou 

documentos. O Laudo Pericial aportou nos IDs n.º 16443719 e 16443722. 

A Requerida manifestou-se quanto ao Laudo Pericial, requerendo a 

concessão da tutela provisória de urgência, determinando a imediata 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, face a avaliação 

do perito, que reconheceu a incapacidade total e permanente da 

requerente e, consequentemente, a procedência dos pedidos inaugurais 

(ID n.º 16800704). Certificou-se no ID n.º 18409507, o decurso do prazo 

para a autarquia requerida se manifestar quanto ao laudo pericial. Os 

autos vieram-me conclusos para prolação de sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. Como dito, cuida-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por NEUZA RAMO DA 

CRUZ contra o INSS. Primeiramente, cumpre ressaltar, que a matéria 

sub-judice não necessita de produção de prova em audiência, motivo pelo 

qual, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Verifica-se que a controvérsia reside 

basicamente na comprovação da qualidade de segurada, bem como na 

incapacidade laboral da Requerente, provisória ou definitiva, capaz de 

ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do pedido manejado pelo 

Requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do beneficio formulado. 1. DOS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos 
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de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de 

aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes 

termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez 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 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. 1.2. Auxílio-doença 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido neta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. A qualidade de segurado, bem como o 

cumprimento da carência exigida demonstram-se incontroversos no 

presente caso, pelos documentos acostados, em especial o CNIS (ID n.º 

16122601 – pp. 20/27), onde se verifica que a Requerente verteu 

contribuições em número suficiente, eis que recebeu auxílio-doença até 

01.02.2018 (ID n.º 16122601 – p. 26). Já a pericia médica realizada, laudo 

pericial nos IDs n.º 16443719 e 16443722, identificou clinicamente que a 

Requerente sofre das seguintes patologias: Osteofitose femorotibial; 

esclerose cortical e femoropatelar do joelhos; condropatia patelar grau 

dois e ruptura do menisco medial; condropatia femorotibial; discopatia 

lombar; artrose interapofisaria lombar e duas hérnias de disco lombares 

com compressão foraminal à direita; gonartrose de joelhos, que estão em 

estado evolutivo, sem possibilidade de recuperação, incapacitando-o 

desde março de 2013, de forma permanente, definitiva e total (respostas 

dos quesitos n° 3, 16, 18 a 22 – ID n° 16443722 – pp. 01/02). 

Corroborando as informações prestadas acima pelo expert, os laudos e 

exames médicos particulares colacionados a inicial, confirmaram que o 

autor está acometido de doença que lhe impede de exercer suas 

atividades laborativas/habituais. Nesse sentido, cotejo o recente 

entendimento jurisprudencial do nosso e. Tribunal de Justiça: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ– 

LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL, 

PORÉM MULTIPROFISSIONAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI 

Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – 

OBSERVÂNCIA AO TEMA Nº 810, STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MODIFICADOS – RECURSO - DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria 

por invalidez deve ser 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 nesta condição, 

consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e 

culturais. 2- Os índices para atualização dos valores devidos devem 

observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do 

julgamento do Tema 810. 3 - Considerando a moldura fático-jurídica 

delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios, devem ser 

arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os 

parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.” N.U 

0003293-69.2014.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020. Assim, devidamente 

comprovada a incapacidade laborativa permanente da Requerente e sua 

qualidade de segurada, de rigor se impõe o deferimento do pedido de 

aposentadoria por invalidez. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação aviada por NEUZA RAMOS DA CRUZ em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. CONCEDO APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/91, devido a 

partir do início da incapacidade, ou seja, desde março de 2013 (ID n.º 

16443722, p. 02), descontadas as parcelas que já pagas a título de auxílio 

doença, bem como as mensalidades de recuperação proporcional, 

respeitada à prescrição quinquenal. DETERMINO desde já, ao requerido 

que proceda a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias a 

partir desta data, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia 

de descumprimento. Correção Monetária e Juros de Mora A Correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, pelo INPC. Os juros moratórios incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da citação, para 

as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo 

vencimento, para as que lhe são posteriores. Em razão do princípio da 

sucumbência, tendo o requerido decaído na maior parte dos pedidos, 

condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 

10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sem 

condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 

1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a 

Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame 

necessário, considerando que as parcelas em atraso não ultrapassaram o 

limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do CPC. OFICIE-SE o 

INSS, por meio do departamento APSADJ, com endereço sito na Av. 

Getúlio Vargas, n° 553, 10º Andar, Cuiabá/MT, para que faça prova da 

conversão do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DA 

AUTORA, RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. Sem custas, 

tendo em vista a gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se às anotações de praxe e estilo. P.R.I. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO LUIS DAMIANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000003-24.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: 

FIAGRIL EXECUTADO: CASSIANO LUIS DAMIANI VISTOS. Verifica-se que 

as partes firmaram acordo (ID n.º 11531168- p. 04), devidamente 

homologado por este juízo, pactuado que seria retirado o nome do 

executado dos cadastros de inadimplentes. Isto posto, determino que seja 

oficiado ao SPC/SERASA para que retire imediatamente o nome do 

Executado dos seus cadastros, apenas da pendência decorrente destes 

autos. Após, tendo m vista o adimplemento total do débito pactuado, 

extingo o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001647-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JALSON LANGKAMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCIA SOARES LANGKAMMER (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora para 

providenciar o comparecimento da Inventariante Michele Soares 

Langkammer na Secretaria desta 2ª Vara, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para assinar o Termo de Inventariante.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-60.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000309-60.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:JOSE MARTINS 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONICA LARISSE 

ALVES ARAUJO 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: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 08/05/2020 Hora: 17:00 , 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: 1000310-45.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO PAIVA LARANJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000310-45.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:PABLO PAIVA 

LARANJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO 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: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 Hora: 

17:15 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 18 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: 1000312-15.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE FREITAS VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000312-15.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:EDSON DE 

FREITAS VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONICA LARISSE 

ALVES ARAUJO 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: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 08/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 

390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 

78635-000 . 18 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 275790

Numeração Única: 2644-58.2009.8.11.0020

Unidade de origem: Alto Araguaia

Tipo de ação: Processual

Requerente: JOSÉ RIBEIRO MOURA

JOÃO RIBEIRO MOURA

GERSON RIBEIRO MOURA JUNIOR

CARMEN RIBEIRO ATAÍDE

ONDINA BARBOSA MOURA

Advogado(s): -

Requerido: GERSON RIBEIRO MOURA (espólio)

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Alto Araguaia para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 26/05/2020 às 16:00

Endereço: Rua Onildo Taveira n. 143 - CEP.: 78780-000

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000740-34.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY VIEIRA DE REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE OAB - MT16062/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA NIEDERMEIER FRAGA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000740-34.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 119.576,51 ESPÉCIE: [Cheque]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: AMAURY VIEIRA DE REZENDE 

Endereço: RUA TADEU VIEIRA, 487, CENTRO, STA RITA ARAGUAIA - GO 

- CEP: 75840-000 POLO PASSIVO: Nome: PAULA REGINA NIEDERMEIER 

FRAGA Endereço: RUA MESTRE ÂNGELO, 143, BAIRRO DOM BOSCO, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO ATIVO fica Vossa Senhoria intimada 

para se manifestar, no prazo de 5(cinco)dias referente a certidão do Sr 

Oficial de Justiça de ID 23976559. Alto Araguaia/MT, 18 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000588-20.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELLA ALVES DE FREITAS OAB - GO20371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000588-20.2018.8.11.0020. 

EXEQUENTE: HADILANIA PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: CARLOS 

EDUARDO PEREIRA Vistos. 1. Diante da manifestação retro, INTIME-SE 

o(à) advogado(a) constituído(a), através de publicação no DJE ou outro 

meio legal, para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, 

advertindo-o que decurso do prazo de 15 (quinze) dias in albis será 

interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o processo 

extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC). Do contrário, 

deverá manifestar-se no que entender de direito. 2. Em seguida, faça a 

conclusão. Às providências. Alto Araguaia, 21 de dezembro de 2019. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000289-09.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIZ RICHARD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTE BRANCA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000289-09.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Anulação e Correção de Provas / Questões, 

Inscrição / Documentação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: JEFFERSON LUIZ RICHARD Endereço: RUA DUQUE DE 

CAXIAS, S/N, SETOR RODOVIÁRIO, PONTE BRANCA - MT - CEP: 

78610-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTE BRANCA 

Endereço: AV CORONEL BELMIRO NOGUEIRA DA SILVA, 300, CENTRO, 

PONTE BRANCA - MT - CEP: 78610-000 FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO para que esclareça, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretende a designação da audiência 

de instrução, especificando objetivamente as provas que pretendam 

produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e julgamento 

imediato da lide, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Alto Araguaia/MT, 18 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-52.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY ROGER CALLEGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO RODRIGUES DE REZENDE (REQUERIDO)

IZOLDA PEREIRA DE REZENDE (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: Tendo em vista a portaria nº 1555-Pres. Redesignar Audiência de 

Conciliação para o dia 23/03/2020, às horas 14:30 (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-52.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY ROGER CALLEGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO RODRIGUES DE REZENDE (REQUERIDO)

IZOLDA PEREIRA DE REZENDE (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: Tendo em vista a portaria nº 1555-Pres. Redesignar Audiência de 

Conciliação para o dia 23/03/2020, às horas 14:30 (MT).

Comarca de Campo Novo do Parecis

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002533-15.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO ALMEIDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002533-15.2019.8.11.0050 Parte autora: IVANILDO ALMEIDA DE 

CARVALHO Parte reclamada: LUCIENE DE JESUS FERREIRA Vistos. 

Designe-se audiência de instrução e julgamento conforme pauta deste 

Juízo. Intimem-se as partes para comparecerem ao ato processual 

designado, devendo comparecer acompanhadas de advogado, 
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advertindo-as de que o não comparecimento do autor implica na extinção 

do processo sem julgamento do mérito, e, a ausência injustificada do réu 

redundará em reputar-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, nos termos do artigo 51, 

I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, respectivamente. Deverão 

apresentar o rol de testemunhas, máximo de três, no prazo de 10 (dez) 

dias, trazendo-as independente de intimação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 

Terça-feira, 18 de Fevereiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-62.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH CRISTINA BOHRER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BOHRER RODRIGUES OAB - MS24688 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000219-62.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:ELIZABETH 

CRISTINA BOHRER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO BOHRER 

RODRIGUES 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: Sala de conciliação do 

Juizado de Campo Novo Data: 31/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 . 18 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: 1001033-45.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO OLAIO GRANZOTTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001033-45.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO OLAIO GRANZOTTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010471-78.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RECH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO 10 RODOVIAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010471-78.2015.8.11.0050 EXEQUENTE: LUIZ RECH 

EXECUTADO: POSTO 10 RODOVIAS LTDA Vistos. Trata-se de Execução 

de Sentença proposta por LUIZ RECH em face de POSTO 10 RODOVIAS 

LTDA, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer da 

execução não foi possível a satisfação da execução diante da 

comprovação da recuperação judicial da executada. Conforme certidão 

constante no Id.: 7913944, a certidão de crédito foi expedida, de acordo 

com o ENUNCIADO DO FONAJE Nº 51 – Os processos de conhecimento 

contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação 

judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do 

título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no 

momento oportuno, pela via própria. Na hipótese dos autos, a extinção da 

execução é medida que se impõe, uma vez que o crédito constituído em 

favor do Exequente não pode ser executado perante o Juizado Especial 

Cível, o qual é incompetente para fazê-lo. Isto posto, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO sem resolução de mérito, podendo o credor 

habilitar se crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de outubro de 2017. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 27 de outubro 

de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010471-78.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RECH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO 10 RODOVIAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010471-78.2015.8.11.0050 EXEQUENTE: LUIZ RECH 

EXECUTADO: POSTO 10 RODOVIAS LTDA Vistos. Trata-se de Execução 

de Sentença proposta por LUIZ RECH em face de POSTO 10 RODOVIAS 

LTDA, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer da 

execução não foi possível a satisfação da execução diante da 

comprovação da recuperação judicial da executada. Conforme certidão 

constante no Id.: 7913944, a certidão de crédito foi expedida, de acordo 

com o ENUNCIADO DO FONAJE Nº 51 – Os processos de conhecimento 

contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação 

judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do 

título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no 

momento oportuno, pela via própria. Na hipótese dos autos, a extinção da 

execução é medida que se impõe, uma vez que o crédito constituído em 

favor do Exequente não pode ser executado perante o Juizado Especial 

Cível, o qual é incompetente para fazê-lo. Isto posto, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO sem resolução de mérito, podendo o credor 

habilitar se crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de outubro de 2017. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 27 de outubro 

de 2017. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Edital

Edital 6/2020-CVerde

 A Comissão Organizadora do Teste Seletivo para Cadastro de Reserva 

visando ao credenciamento de Juiz Leigo da Comarca de Campo Verde, 

no uso de suas atribuições legais, etc,

 Torna público o recebimento e deferimento das inscrições dos candidatos 

ao seletivo para formação de cadastro de reserva de Juiz Leigo da 

Comarca de Campo Verde-MT, a saber:

Candidato (a) CPF

Ada Silva Resende

 007.149.991-13

Adrian Caroline Fialho Lobo

 030.233.251-03

Aghata Ferreira

042.947.711-27

Alexandre Augusto de Barros Monteiro

 051.130.561-38

Aline Luciana da Silva

 024.943.581-08

Alynnson Correa fernandes

 026.318.771-36

Amanda da Costa Marques

 024.927.931-25

Ana Laura Correia Lindorfer

003.253.991-66

Andréa Cristina Mendes Campos

 029.952.141-92

Brenda Paiter Boscardin

 042.901.641.70

Briana dos Reis Ribeiro Kosznoski

 025.095.171-12

Bruna Gomes Lins

 023.035.351-74

Bruno Abreu de Moraes

002.098.981-43

Bruno Cesar Brandão Prado

 006.007.001-35

Carla Fahima Narçay Milas

 021.401.771-00

Carlos Augusto Leite de Carvalho Filho

031.410.001-66

Carlos Eduardo Blank

 041.777.241-65

Carolina Garcia Paskevicius

 031.130.051-08

Caroline Rodrigues Pereira

 046.362.961-25

Cátia Maria Neves Cândida Paixão Makus

 709.449.621-49

Celissa Franco Godoy da Silveira

 017.266.381-46

Claire Aparecida Maciel Silva

 018.233.941-67

Clarianna Marques de Arruda e Silva

735.058.621-34

Clayton Cleniston William da Silva Pereira

 692.465.481-91

Danielle dos Santos Cruz

 988.855.881-15

Danielle Polyana Rocha Fernandes

051.548.871-96

Danielly Nascimento Camargo

 031.921.551-24

Daniely Rodrigues de Castro

 047.770.541-36

Douglas Silva Barbosa

 032.238.801-51

Eliane Aparecida Gomes Marconde

 979.346.151-91

Ellen Adriane Souza Clementino

709.831.511-72

Fernanda Lúcia Corrêa da Costa

 005.107.841-43

Flávia de Camargo Viana

 001.720.181-02

Francine Laura Secco Mafaciolli

 029.482.631-90

Francivelton Pereira Campos

 042.780.301-26

Gabrielly Garcia de Lima

 031.141.331-50

Girlene Luiza Dourado Garcia

 641.282.962-87

Herica Trizzino Rodrigues

 709.126.701-00

Hide Abreu Hossoé

031.327.771-71

Ieda Luiza dos Santos

 622.453.501-97

Ingrid Candido Vargas Rodrigues

 039.660.901-55

Ivana de Oliveira Sarat

 889.859.031-87

Jackson Raphael Della Valentina

 008.066.191-20

Jaqueline Lima de Souza

000.237.631-83

Jaqueline Magalhâes Gonçalves

 031.139.781-65

Jessiane Marques Paracatu

 879.045.601-78

Jéssica da Silva Jesus Caetano

 045.582.461-45

João Alvaro Furtado Mendonça Daltro de Melo

044.093.431-14

Joelma ferreira de Carvalho Paz

 007.888.891-33

José Bosco Dourado de Assis

 791.671.791-34
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José Carlos de Arruda

 901.140.941-87

Juceliana Martins

835.106.051-87

Juliana Arruda da Silva

 051.178.421-03

Juliana Camila Figueiredo Santos de Lima

 007.990.831-43

Juliana Ferreira Gomes da Silva

 896.818.861-00

Juliana Moreira de Lima Bortolini

 854.488.501-20

Juliane Ferreira dos Santos Leão

 016.031.481-08

Karen Alexandra Eller

 045.523.609-73

Kassia Rejane da Silva Maia

 033.469.621-64

Kássio Schuch Montagner

 025.371.811-23

Kelson Giordani Miranda da Silva

 966.922.271-00

Kênia Rezende dos Santos

 050.400.076-47

Larissa Marques de Arruda e Silva

735.058.541-15

Lauriane Auxiliadora Pinheiro

 997.927.371-20

Leonardo Mesquita da Silva

 067.689.061-00

Lidia Gueirins da Silva

 740.103.011-04

Lizy Emanoelle de Azevedo

732.495.561-49

Lóide Barbosa dos Santos Oliveira

 938.085.501-04

Lorena Maria Pereira Gaiva

 015.431.141-30

Lorena Rodrigues Rocha Vedovatto

 038.022.191-80

Lorhayne Luiza Pereira

 052.531.701-54

Luara Eugênia Paiva de Almeida Amaral

 025.102.481-46

Luciano Silva Alves

 825.598.131-49

Maira Moura Soares

 615.461.941-34

Maisa Vendruscolo

 054.584.371-52

Manoela da Silva Antunes

 028.976.291-00

Marcia Maria da Silva

 069.906.038-95

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida

 405.581.181-00

Marcos Vinícius de Morais Prado

 023.720.421-57

Maria Alice Malheiros Daltro

 917.652.261-04

Mauricio da Silva Oliveira

 025.140.511-77

Monaliza Martins Rachik

013.847.681-06

Nabila Ludwig Gunsch

 021.723.101-23

Pedro Henrique Pereira Corrêa

 027.053.391-59

Rafael Henrique de França Lara

 020.312.471-58

Rafaela Marcos Fabian

 044.717.491-61

Renata Estrela do Ó Lacerda Torhacs

 706.825.772-00

Rozana Alves Athaide Gamarra da Silva

 704.092.421-87

Ryan André Curvo de Carlos

 027.108.061-26

Sara Ligia de Lima Gomes

 008.393.721-83

Sarah Lopes Jacob

 046.432.781-45

Shayene Marie Ghanem

 058.200.411-00

Stefany Brayane Wohlfahrt de Pinho

 016.236.091-60

Tallita Juliana Ramos de Oliveira

 733.957.731-91

Tatiane de Andrade Ferreira Z

713.607.601-30

Thais Prado vieira

 026.483.941-25

Thaysa Marques Fagundes

 013.890.231-33

Thamara Larissa de Souza Brandão

 040.419.391-94

Thaslynne Emanoelly da Silva Pereira

 041.616.161-80

Thayson Henrique Mota

 039.862.821-14

Thiago Ranniere Rodrigues de Sousa

723.705.801-00

Thiago Rodrigo Ramalho Anffe

018.236.231-07

Victor Rafael Lopes

 034.162.451-99

Vinícius Arruda Monteiro da Silva

 050.825.471-00

Vinícius Uraitan Maceno Antunes

 994.726.001-15

Wagner Toshio Shimosakai

026.454.769-10

Wana Ferreira Maciel

 040.285.751-84

Weliton de Almeida Santos

 009.606.921-00

Por consequência, ficam os candidatos acima descritos convocados a 

comparecerem no edifício do Fórum da Comarca de Campo Verde, situado 

na Rua Fortaleza, 01 - Praça dos Três Poderes, no dia 29 de março de 

2020, das 13h às 18h, impreterivelmente, para realização das provas, 

observando, em tudo, as regras fixadas pelo Edital de abertura do 

certame.

Para que ninguém possa alegar ignorância, determinou-se a expedição do 

presente edital, que deverá ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico, 

bem como na imprensa local. Dado e passado em Campo Verde, aos 

dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte (18.02.2020).

 Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito – Presidente da Comissão

* O Edital n. 6/2020-CVerde completo, que torna público o recebimento e 

deferimento das inscrições dos candidatos ao seletivo para formação de 

cadastro de reserva de Juiz Leigo da Comarca de Campo Verde, 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002642-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Lauro José de Aguiar (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA OAB - MT3517-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, COMPROVAR 

O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA DEVENDO, PARA 

TANTO, RETIRAR A GUIA NO "SITE" DO TJMT. CAMPO VERDE, 18/02/2020 

ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003439-02.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI OAB - 

MT18042-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN AGROPECUARIA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, COMPROVAR 

O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA DEVENDO, PARA 

TANTO, RETIRAR A GUIA NO "SITE" DO TJMT. CAMPO VERDE, 18/02/2020 

ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002505-78.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MONTEIRO NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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. 1002505-78.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 11.448,00 ESPÉCIE: [Auxílio-Doença Previdenciário] POLO 

ATIVO: Nome: EDUARDO MONTEIRO NOVAIS Endereço: Rotary 

Internacional, n 971, Residencial Belveder, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES , em razão da perícia determinada nos autos do 

processo acima indicado, a comparecer no dia 13 DE MARÇO DE 2020, às 

08:50 HORAS, no(a) fórum de justiça desta comarca, em sala própria, a 

fim de realizar perícia médica. ADVERTÊNCIAS À PARTE: Na perícia 

designada, a parte deverá apresentar ao Perito todos os exames e laudos 

que possuir. CAMPO VERDE-MT, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

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). 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: 1002150-34.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEFITALI DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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. 1002150-34.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez] POLO 

ATIVO: Nome: NEFITALI DE SOUZA Endereço: RUA A, 12, QUADRA 13, 

SANTA ROSA, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, em 

razão da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

comparecer no dia 13 DE MARÇO DE 2020, às 08:50 HORAS, no(a) Fórum 

de Justiça desta comarca, em sala própria, a fim de realizar perícia 

médica. ADVERTÊNCIAS À PARTE: Na perícia designada, a parte deverá 

apresentar ao Perito todos os exames e laudos que possuir.CAMPO 

VERDE-MT, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) MARIA 

IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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). 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002046-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES DA SILVA PIACENTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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. 1002046-76.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 11.448,00 ESPÉCIE: [Auxílio-Doença Previdenciário] POLO 

ATIVO: Nome: MARIA GONCALVES DA SILVA PIACENTINI Endereço: Rua 

Amazonas, 203, São Lourenço, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES, em razão da perícia determinada nos autos do processo acima 

indicado, a comparecer no dia 13 DE MARÇO DE 2020, às 09:00 horas, 

no(a) Fórum de Justiça desta comarca, em sala própria, a fim de realizar 

perícia médica. ADVERTÊNCIAS À PARTE: Na perícia designada, a parte 

deverá apresentar ao Perito todos os exames e laudos que possuir. 

CAMPO VERDE-MT, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

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). 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: 1001569-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CLAUDIO AIRES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS OAB - MT19868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CADORE VARGAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

MANIFESTAR-SE SOBRE A INFORMAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS, NO 

TOCANTE AO CUMPRIMENTO DO ACORDO. CAMPO VERDE, 18/02/2020 

ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002474-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

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. 1002474-58.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 22.128,08 ESPÉCIE: [Incapacidade Laborativa Parcial] POLO 

ATIVO: Nome: JAMIR ALVES DA SILVA Endereço: Av. Presidente Castelo 

Branco, 233, Quadra 16, Lote 9, Jardim Campo Verde, CAMPO VERDE - 

MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DAS PARTES, em razão da perícia determinada nos autos 

do processo acima indicado, a comparecer no dia 13 de março de 2020, 

às 09:05 horas, no(a) Fórum de Justiça desta comarca, em sala própria, a 

fim de realizar perícia médica. ADVERTÊNCIAS À PARTE: Na perícia 

designada, a parte deverá apresentar ao Perito todos os exames e laudos 

que possuir. CAMPO VERDE-MT, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

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). 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 
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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: 1002365-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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. 1002365-44.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 21.182,40 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário] POLO ATIVO: Nome: CARLOS ROBERTO 

DE BRITO Endereço: Rua dos Buritis, 370, Recanto do Bosque I, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, em razão da perícia determinada 

nos autos do processo acima indicado, a comparecer no dia 13 DE 

MARÇO DE 2020, às 09:10 horas, no(a) Fórum de Justiça desta Comarca, 

em sala própria, a fim de realizar perícia médica. CAMPO VERDE-MT, 18 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI 

Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça 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). 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001822-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ JORGE THEMER OAB - SP94253-D (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR JOSE ZUNTA (EXECUTADO)

M. A. F. ZUNTA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA (EXECUTADO)

 

Autos nº 1001822-41.2018.8.11.0051 Execução Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de execução ajuizada por FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL 

LTDA em face de M. A. F. ZUNTA, Maria Aparecida Frazão Zunta e de 

Claudir José Zunta, todos devidamente qualificados, na qual se conseguiu 

a satisfação integral da obrigação. Decido. Tendo em vista o pagamento 

integral da dívida, de rigor a extinção do feito. Isso posto, DECLARO 

extinta a presente execução, na forma do art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e sem honorários, em razão do que se dispôs no acordo. Tendo 

havido renúncia ao prazo recursal, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 17 de setembro de 2019. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000071-82.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

EDUARDO ALBERTO TECCHIO GIOTTI (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000071-82.2019.8.11.0051 Execução Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de execução ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de 

AE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME e Eduardo Alberto Tecchio 

Giotti, todos devidamente qualificados, na qual se conseguiu a satisfação 

integral da obrigação. Decido. Tendo em vista o pagamento integral da 

dívida, de rigor a extinção do feito. Isso posto, DECLARO extinta a 

presente execução, na forma do art. 924, II, do NCPC. Sem custas e sem 

honorários, em razão da transação. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 17 de setembro de 2019. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003538-69.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS JEREMIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

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. 1003538-69.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Perdas e Danos, Indenização por Dano 

Moral] POLO ATIVO: Nome: JOSE LUIS JEREMIAS Endereço: Avenida Maria 

Artemir Pires, 560, Jardim Campo Verde II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 
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de que foi designada audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 07/04/2020 Hora: 14:10 no presente feito, 

devendo as partes comparecerem no horário marcado sob pena de se 

sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, 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. CAMPO VERDE-MT, 18 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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). 

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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002283-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS COSTA MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerida, na pessoa de seu 

procurador, para que tome ciência da perícia médica designada com a 

parte autora, agendada para o dia 05/03/2020 às 15h00min, na Clínica Med 

Center Prime, situada na Rua São Salvador, nº 621, B, Centro, Campo 

Verde-MT, com o perito Dr. Igor Garcia da Silva, CRM-MT 6003. Campo 

Verde-MT, 18 de fevereiro de 2020. Leonésio Gonsalves de Resende 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002107-97.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARINO BERTOLDO (AUTOR(A))

ANDREIA PRADO MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECI BARGA ROSA (REU)

MARIA HELENA ROSA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de 

seu procurador, acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 24/03/2020 Hora: 15:20 horas, à realizar-se 

na sala de audiências do CEJUSC (Edifício do Fórum), no endereço acima 

indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na 

referida solenidade, bem como por todo o conteúdo da r. decisão id. 

22867842. Campo Verde-MT, 18 de fevereiro de 2020. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

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

Processo Número: 1003687-65.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Barbara Maria Antunes (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELINE ANTUNES DE OLIVEIRA OAB - 037.819.271-05 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 03/03/2020 Hora: 14:30 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 27465682. Campo Verde-MT, 23 de 

janeiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000192-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar nos autos requerendo o 

que entender de direito, diante do decurso do prazo. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-86.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000353-86.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:VANUZA DE 

SOUZA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 
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ALMEIDA 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: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 18 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: 1000305-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS JOSE DA GRACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte requerida para, querendo, no prazo de 05(cinco) dias, se manifestar 

quanto a penhora realizada nos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000558-23.2017.8.11.0051

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:

WELISON HENRIQUE COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE EXEQUENTE Impulsiono o eito a fim de intimar 

a parte exequente, para, no prazo de 10(dez) dias, se manifestar quanto 

ao resultado das buscas realizadas acostadas aos autos. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001182-04.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BEATRIZ GIRALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA OAB - BA15462 (ADVOGADO(A))

SAULO VELOSO SILVA OAB - BA15028 (ADVOGADO(A))

HERNANI LOPES DE SA NETO OAB - BA15502 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito, a fim de intimar 

a parte requerida, para, querendo, no prazo de 05(cinco) dias, impugnar a 

penhora realizada, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-18.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTO BRENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SARZI SARTORI (REU)

 

PROCESSO n. 1000364-18.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:AMILTO BRENA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO SOARES BONIFACIO POLO 

PASSIVO: FERNANDO SARZI SARTORI 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: 26/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 18 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: 1002223-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR AGUIAR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 13/04/2020, ás 15h00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. O não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002970-53.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO GUARIM DE PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PRA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao endereço do 

requerido, uma vez que o mesmo não fora localizado para ser citado, 

conforme diligência do Sr. Oficial de Justiça, acostado aos autos. Bem 

como, se manifestar quanto a audiência designada. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-02.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANEA LUCCIA GIANNETTA LEHNEN OAB - MT24844/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. A parte autora, ao apresentar impugnação, alterou 

o pedido e a causa de pedir, acrescentando novos fatos e fundamentos à 

sua pretensão. O ENUNCIADO 157 informa que “nos Juizados Especiais 

Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de 

instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o 

respectivo direito de defesa.” Posto isso, e na forma dos artigos 09 e 10 

do CPC, determino a intimação da reclamada para que, no prazo de 05 

dias, se manifeste sobre a impugnação apresentada, em específico, sobre 

o aditamento do pedido e da causa de pedir. Após, voltem-me conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 18 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-55.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000368-55.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:GILVAN SOUZA 

GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO KUTIANSKI POLO 

PASSIVO: OI 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: 26/05/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 18 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: 1002316-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA FEITOZA (EXECUTADO)

 

Intimo o autor para manifestar-se sobre a certidão emitida pelo Sr. Oficial 

de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-40.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELE JESSICA SAMPAIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000369-40.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DRIELE JESSICA 

SAMPAIO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO 

CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR POLO PASSIVO: MAGAZINE LUIZA 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: 26/05/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 18 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: 1000365-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINO FERNANDO LEHNEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BELLANDI OAB - MT25271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Trata-se de pedido de indenização por danos 

matérias em decorrência de negligência da parte reclamada, que por 

deixar a porteira aberta, ocasionou a fuga de diversos animais, que 

invadiram a rodovia e propriedades vizinhas, sendo que, alguns animais 

se evolveram em acidentes com veículos que trafegavam na rodovia MT 

140. Assim, passo a sanear o processo e ordenar a produção das provas 

necessárias ao deslinde da causa. Posto isso, passo a analisar as 

preliminares argüidas pela requerida em sua contestação. - Pedido de 

extinção do processo pela necessidade de perícia técnica: No caso em 

análise, não há necessidade de realização de prova pericial. Quanto a 

fuga dos animais, basta a prova testemunhal para deslindar a controvérsia 

e indicar eventual culpado pela ocorrência do fato. Sobre os valores dos 

animais, basta analisar o valor médio à época do ocorrido. Posto isso, 

afasto a preliminar arguida. Dessa feita, analisadas e afastadas as 

questões preliminares lançadas, declaro saneado o feito. Quanto aos 

pontos controvertidos, elenco, inicialmente, pois que possível a retificação 

quando do início da audiência instrutória, como matéria de prova: a) se os 

danos causados a parte reclamante foram por culpa dos prepostos da 

reclamada, que deixaram as porteiras de sua propriedade aberta, 

ocasionado a fuga dos animais e; b) o quantum necessário para conduzir 

a situação ao seu status quo ante. Estabelecidos os pontos 

controvertidos, cumpre deferir as provas necessárias à elucidação dos 

mesmos. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

19 de março de 2020, às 14:00 horas (Mato Grosso). Intimem-se as Partes 

para que compareçam à audiência, consignando-se as advertências de 

praxe. Intimem-se as testemunhas, caso arroladas. Intimem-se, ainda, os 

doutos Advogados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 18 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença
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Sentença. Vistos etc. A despeito da desnecessidade de relatório (art. 38, 

da Lei nº 9.099/95), insta mencionar que se trata de ação indenizatória por 

extravio de bagagens, onde alega a parte Autora que comprou passagens 

aéreas saindo de Cuiabá, com conexão em Lima e destino final Cusco. 

Assinala que ao desembarcar foi informada do extravio de sua bagagem, 

que teria sido entregue somente no dia 18/08/2017, quatro dias após o 

desembarque. Fundamento. 1. Do julgamento antecipado da lide: O 

deslinde da presente demanda independe de dilação probatória e, assim, 

atento aos princípios da celeridade e economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 2. Preliminares: - 

Ilegitimidade ativa: Alega a parte reclamada ser a reclamante VANIZI 

MACHADO DE MELO COIMBRA parte ilegítima para ingressar com ação, 

considerando que a carta enviada pela empresa para justificar o extravio 

de bagagem foi direcionada para o Sr. Victor de Souza. A preliminar não 

merece prosperar. Isso porque a autora juntou aos autos certidão de 

casamento comprovando ser esposa do senhor Victor Coimbra de Souza 

(ID 12264916). Como se sabe, é comum em viagens com acompanhantes 

as bagagens serem colocadas no nome de um dos viajantes. Assim, esse 

fato não serve de supedâneo para dar guarita a pretensão da empresa ré. 

Posto isso, afasto sua pretensão. - Inclusão da Taca Peru no polo 

passivo: A reclamante pugna pela inclusão da empresa Taca Peru no polo 

passivo da ação, pelo fato de trabalhar em regime de parceira com a 

empresa bem como devido ser esta empresa a responsável pelo trecho 

onde ocorreu o extravio da bagagem da autora. A pretensão não merece 

prosperar, por duas razões. Primeiro, nos termos do art. 10, da Lei 

9099/95, não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de 

terceiro nem de assistência. Única admissão possível, seria o 

litisconsórcio, que não é o caso dos autos. Ademais, por se encontrarem 

na mesma cadeia produtiva, os fornecedores do serviço respondem 

solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7º 

parágrafo único e art. 25, §1º, CDC). Posto isso, afasto a preliminar 

arguida. 3. Mérito: O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão 

Geral, decidiu que, em se tratando de viajem internacional deverá ser 

aplicada as convenções internacionais que tratam do tema em detrimento 

do Código de defesa do Consumidor, em relação aos danos materiais 

decorridos de perda, avaria ou extravio de bagagem. “Recurso 

extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano 

material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa 
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do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório 

estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais 

subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material 

decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. 

Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 

da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais 

limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de 

passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 

prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso 

concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. 

Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de 

Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais 

posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da 

condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na 

legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento”. (RE 636331, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 

DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017). Conforme ficou expresso no 

inteiro teor do Acórdão, esse entendimento deverá ser aplicado apenas no 

caso de pretensão à indenização por dano material, não dano moral. Pela 

importância, transcrevo parte do voto do Relator Ministro Gilmar Mendes: 

“O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos 

internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não 

a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição 

do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e 

também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não 

parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos 

casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da 

inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano 

moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração 

especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite 

legal”. Dessarte, plenamente aplicável o CDC ao fato em análise, que 

permite a indenizibilidade moral em caso de comprovada ofensa a 

personalidade do consumidor. Assim, merece transcrição o art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor: "Art. 14 - O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos". Sendo objetiva a responsabilidade civil, independe 

da prova da culpa para sua caracterização: “Nos casos de 

responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para 

que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. 

Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no 

risco (objetiva propriamente dita ou pura)”. (Carlos Roberto Gonçalves, in 

Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22). Quando 

a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao autor da 

ação apenas comprovar a ação ou omissão e o dano resultante da 

conduta do réu. No caso em análise, após retornar de sua viagem de 

Cusco/Peru com destino a Cuiabá, no dia 14/08/2017, foi surpreendida 

com o extravio de sua bagagem, que somente foi restituída na data de 

18/08/2017, ou seja, 04 dias após a chegada da autora em Cuiabá. Alega 

que, dentre os transtornos sofrido, está o fato de a chave de seu veículo 

estar na bagagem extraviada. Isso porque, por residir em Campo Verde, 

teve que entrar em contato com uma amiga para levar a chave reserva em 

Cuiabá, tendo efetuado um gasto de R$ 100,00 reais com combustível. 

Como se observa, a falha na prestação do serviço da reclamada causou 

transtornos psicológicos à autora, já que ao chegar em Cuiabá se viu 

privada de sua bagagem bem como impossibilitada de retornar para sua 

cidade, já que a chave de seu veículo estava na bagagem. De fato, para 

conseguir chegar em sua residência foi obrigada a procurar ajuda de 

terceiros, prejudicando sua rotina diária programada, em decorrência da 

falha na prestação do serviço da empresa ré. Dessarte, entendo que 

esses fatos transbordam o mero aborrecimento, devendo a autora ser 

indenizada pelo dano moral sofrido. No mesmo sentido: “EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TRANSPORTE 

AÉREO - EXTRAVIO/PERDA DE BAGAGEM - RESPONSABILIDADE CIVIL - 

COMPANHIA AÉREA - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - DANO 

MORAL - OCORRÊNCIA - VALOR - FIXAÇÃO. - A responsabilidade dos 

fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é objetiva. Portanto, 

independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos 

danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços 

que prestam. (...) - Dano moral é o que atinge aspectos constitutivos da 

identidade do indivíduo, a exemplo do seu corpo, do seu nome, da sua 

imagem e de sua aparência. A indenização pelo dano moral, mesmo não 

tendo suficiência para apagar o abalo experimentado pela vítima, pelo 

menos, servirá como um paliativo compensatório. - Em serviço de 

transporte aéreo, o extravio de bagagem de passageiro vai além do mero 

aborrecimento, representando dano moral.(...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.19.097347-9/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 28/11/2019) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE 

AÉREO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - 

EXTRAVIO DE BAGAGEM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A 

relação existente entre os passageiros e a empresa de transporte aéreo é 

de consumo e está amparada pela Lei nº 8.078/90. A empresa de aviação 

responde civilmente pelos danos morais advindos do extravio de 

bagagem. (...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0701.13.013055-5/001, 

Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 25/10/2018, publicação da súmula em 09/11/2018) 

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 conseqüência, 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.” No caso concreto, a lesão moral encontra razão na falha na 

prestação de serviço da reclamada que, de forma imprudente, extraviou a 

bagagem da reclamante. Tendo isso em vista, fixo em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) o valor necessário à justa reparação do dano moral. Decido. Ex 

positis, julgo totalmente procedente o pedido aduzido na inicial para o fim 

de CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais. 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). Sem custas e honorários, 

consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Certificado o trânsito em julgado, não sendo requerida a execução no 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 18 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 : 

1000058-88.2016.811.0051 Polo Ativo: NADIR TEIXEIRA MOTA Polo 

Passivo: MACLEDI MAGAZINE CALÇADOS LTDA - EPP 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 NADIR 

TEIXEIRA MOTA contra MACLEDI MAGAZINE CALÇADOS LTDA - EPP 

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 ausência de depósito 

identificado e cumprimento da ordem judicial, no mérito afirma que agiu em 

seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, informa que foi 

veiculado a noticia do fechamento da Loja por meio do Jornal “O Diário”, 

juntando informações aos consumidores em face do fechamento da Loja, 

telas sistêmicas e extrato de deposito não identificado, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares arguidas pela 

ré, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo 

qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se a preliminar 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 foi devidamente pago por meio depósito em conta corrente da Ré (Id 

1506767) no valor de R$ 204,00, ocasião em que esta de forma indevida 

manteve seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito desde a data 

do pagamento, juntando certidão SPC e comprovante de pagamento como 

meio de prova da manutenção da negativação indevida. A reclamada alega 

que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste 

processo não foi pago na forma orientada por esta, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Informa que foi veiculado a noticia do fechamento da Loja por meio 

do Jornal “O Diário” (Id 12822704) extrato de deposito não identificado (Id 

12822716) telas sistêmicas (Id 12822705 e 12822709), demonstrando o 

cumprimento da ordem judicial referente à baixa do restritivo (Id 

12822703). Pois bem, verifica-se dos autos que a Ré assiste razão em 

face do conteúdo de informações acopladas as telas de cobranças (Ids 

12822705 e 12822709), extraindo-se que os contatos efetuados pela ré a 

autora, esta sempre omitiu a informar o numero do deposito efetuado na 

data de 21.01.2016 dando respostas evasivas, tendo em vista que o 

contato da ré deu-se entre os meses de março a agosto de 2016, ou seja, 

após o pagamento da divida. Neste passo, entendo que a autora omitiu tais 

informações a ré com intuito único e exclusivo de pleitear danos morais, 

pois efetuou o pagamento da divida na data de 21.01.2016 e somente 

entrou com ação na data de 04 de julho de 2016, ou seja, 05 meses após 

o pagamento, fazendo nos presumir que durante o período de pagamento 

e a data da propositura da ação a Autora nunca utilizou de seu nome e 

CPF para realizar compras, restando inadmitida referida tese em virtude da 

requerente afirmar em sua inicial que sempre teve crédito na praça e zela 

pelo bom nome. Entendo que a parte Ré agiu dentro do exercício regular 

em virtude da manutenção do nome e CPF da Autora nos órgãos 

restritivos em virtude da existência da divida já que a reclamante não 

informou o pagamento da divida, bem como não procedeu com o 

pagamento na forma orientada pela ré, ou seja, efetuar o pagamento na 

forma identificada, agindo a reclamante com culpa exclusiva no evento 

desde a inclusão da restrição até a data da propositura da ação, devendo 

ser aplicado o artigo 14, § 3º, inciso II da Lei 8.078/90. 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 demonstrou de forma clara, os requisitos os motivos que ensejaram a 

restrição do nome e CPF da Autora. Em que pese às alegações da 

reclamante e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a ilegalidade do débito. 

Portanto, entendo que no presente processo, em virtude de que a autora 

efetuou o pagamento do debito na data de 21.01.2016, conforme 

comprovante de pagamento acoplado em sua inicial (Id 1506767), 

encontra-se cabível somente a declaração da inexistência do débito. III – 

Do 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 autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano que 

alega ter sofrido em virtude da ausência de comunicação do pagamento 

junto à ré, já que era devedora do valor desde setembro de 2015. Em outro 

giro, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

vários contatos efetuados por esta dirigida a parte autora com intuito de 

verificar e ratificar o pagamento do débito via deposito identificado, porém, 

em todas as tentativas a autora respondia de forma evasiva e nunca 

forneceu o numero do deposito referente ao valor do débito, 

demonstrando que seu nome e CPF restou com restrição após o 

pagamento por única e exclusiva culpa da própria reclamante, pois foi 

cientificada da existência da divida. A título ilustrativo cito a jurisprudência 

da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DO 

ENVIO REITERADO DE MENSAGENS PARA COBRANÇAS DE DÍVIDA JÁ 

QUITADA. PAGAMENTO DA DÍVIDA COM ATRASO. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 373, I, DO NCPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. APLICAÇÃO DO 

ENUNCIADO Nº 5 DO ENCONTRO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO 

ESTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Insurge-se a parte 

autora contra a decisão que julgou parcialmente procedente o pedido, 

determinando que a ré se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de 

restrição creditícia. Pleiteia a condenação da ré ao pagamento de 

indenização a título de danos morais em razão das reiteradas cobranças 

indevidas, por meio de mensagens de texto. 2. Trata-se de relação de 

consumo que opera a inversão do ônus da prova, forte nos termos do art. 

6º, VIII, do CDC, que não desonera a parte autora de comprovar ainda que 

minimamente os fatos constitutivos do seu direito, a teor do que preconiza 

o art. 373, I, do NCPC. 3. A parte autora não comprovou que as cobranças 

efetuadas pela ré foram feitas de forma extrapolada, tampouco que a 
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colocaram em situação vexatória, posto que, muito embora demonstradas 

as mensagens enviadas, tem-se que a situação vivenciada não 

ultrapassou a esfera do mero dissabor ou aborrecimento inerente a vida 

em cotidiano, de quem contrata financiamento e atrasa pagamentos. 4. 

Portanto, considerando o atraso para pagamento das faturas, admitido 

pelo próprio autor, não se verifica ilícito praticado pela ré, eis que 

consabido que a mera... cobrança, ainda que indevida, por si só, não gera 

o dever de indenizar, uma vez que necessária a demonstração de 

situação excepcional de ofensa aos atributos da personalidade da parte 

autora, o que não ocorreu, no caso em exame. 5. Nesse sentido é a 

orientação trazida pelo Enunciado nº. 5 do Encontro dos Juizados 

Especiais Cíveis do Estado, de maio de 2005, realizado em Gramado: "O 

descumprimento ou a má execução dos contratos só gera danos morais 

de forma excepcional, quando violarem direitos da personalidade.". 6. 

Dessa forma, não há falar em danos morais, tampouco em indenização a 

tal título, porquanto não demonstrada a excepcionalidade do enunciado no 

caso em apreço. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71006312169, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 

27/09/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006312169 RS, Relator: Mara 

Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 27/09/2016, Primeira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

06/10/2016). (Grifei). Assim, a parte autora não possui provas suficientes 

de suas alegações. No caso dos autos, entendo que a Reclamada agiu 

dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor 

discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. 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. Assim, caminho outro não há se não o da 

procedência em parte do pedido inicial. IV - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais; 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; Torno Definitiva a Liminar 

anteriormente concedida; 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, 18 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: 1000098-65.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SABINO MENIN SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYLA MAYRA SANTOS SCHEFFER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. - Preliminares: As preliminares se confundem com o 

mérito, pelo que deixo para analisar nessa oportunidade, em consideração 

a teoria da Asserção. - Mérito: O autor alega que prestou serviços de 

frete para a reclamada e não recebeu a devida contraprestação. Afirma 

que fez oito fretes de R$ 1000,00 reais cada. Por usa vez, a parte 

reclamada defende que o responsável pela contratação do reclamante é o 

senhor Lucas Pavinato e/ou do Grupo JPUPIN. Fato incontroverso nos 

autos é que houve a prestação de serviço de frete (ID 17421615). A 

questão a dirimir é quem seria o responsável pelo pagamento do frete ao 

autor. Pela sistemática adotada pelo Código de Processo Civil Brasileiro, o 

ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito 

e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor (art. 373, I e II, CPC). Com efeito, a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato constitutivo de 

seu direito, ônus que lhe incumbia. Em seu depoimento pessoal disse que 

é costume a indicação de frete por terceiras pessoas; que ninguém 

contrata; se indica; afirma que terceira pessoa indicou a empresa 

reclamada; que foi lá e conversou com Márcio; que foi indicado para puxar 

frete na bom futuro; ninguém contratou; é só chegar lá e carregar (ID 

23887090 e 23887082). A proprietária da Fazenda Ouro Branco, senhora 

Dayla Mayra Santos Scheffer disse em Juízo que não tem conhecimento 

de que tenha terceirizado o frete; que o negócio foi feito diretamente pelo 

grupo JPupin; afirmou que Cleverson é seu sócio, proprietário da outra 

fazenda. (ID 23887995) Por sua vez a testemunha Redson Dagnon 

Franulovic afirmou em Juízo que na época era gerente da empresa JPupin, 

empresa que foi contratada pela empresa Ouro Branco e Buriti para fazer 

o beneficiamento do algodão; nesse acordo foi estipulado que a JPupin 

seria responsável pelo transporte das fazendas até a unidade 

beneficiadora; que foi o responsável pela contratação dessa logística; que 

contratou o senhor Lucas Pavenato para fazer a colheita do algodão e 

também para fazer o transporte; afirma que eventualmente o senhor 

Lucas Pavenato contratava veículos terceirizados; ai ele enviava as 

placas e nome do motorista; que ele envio a placa e nome do reclamante; 

que foi feito oito cargas; que a responsabilidade do transporte era da 

JPupin; que não havia necessidade de dar ciência as Fazendas sobre a 

terceirização; o márcio não tinha ciência da terceirização; que o Lucas 

passou o nome do Sabino e depois passou as placas do veículo; que 

nunca chegou a ver Sabino (ID 23888018, 23888024 e 23888029) Como 

se observa, as provas dos autos indicam que o responsável pelo 

pagamento do frete do reclamante seria o senhor Sr. Lucas Pavinato e/ou 

do Grupo JPUPIN. Além disso, a empresa reclamada juntou contrato de 

prestação de serviço de transporte e beneficiamento de algodão feito com 

o Grupo JPUPIN (ID 18752783). Consta também contrato de prestação de 

serviços de transporte firmado entre José Pupin e Lucas Rodrigo Pavinato 

(ID 18752758) Na cláusula primeira consta que o objeto do contrato é a 

prestação de serviços de safra de algodão em várias fazendas, dentre 

elas, a reclamada. Pelas provas juntadas aos autos, possível inferir que a 

JPUPIN contratou o Sr. Lucas Rodrigo Pavinato para fazer o transporte de 

algodão e, para cumprir o contrato firmado, o Sr. Lucas subcontratou o 

reclamante para realizar o transporte do algodão. Consta nos autos 

conversa de WhatsApp onde o Sr. Lucas informa as placas dos 

caminhões do reclamante como sendo o responsável pela realização do 

frete (ID 18752755). Assim, possível inferir que “as placas indicadas pelo 

contratado Lucas Pavinato ao colaborador da JPUPIN são as mesmas que 

constam na planilha, quais sejam, placas IAQ4425, LXW4428, ATI1935, e 

ainda, no mesmo período de agosto de 2018, comprovando que quem o 

contratou foi o Sr. Lucas Pavinato que por sua vez foi contratado por 

JPUPIN para cumprir o contrato firmado com a Requerida”. E, ao contrário 

do que alega o reclamante, o contrato está devidamente assinado, não 

tendo havido assinatura apenas na última folha, o que não o desqualifica. 

O senhor Lucas Pavinato, inclusive, fez acordo com o Grupo JPupin, em 

decorrência de não ter recebido o preço, devido falência do grupo (ID 

18752763). Dessarte, pelas provas materiais e testemunhais produzidos, 

entendo que restou demonstrado que a reclamada não é a responsável 

pelo pagamento dos fretes realizados pelo reclamante. Dispositivo. Ex 

positis, julgo totalmente improcedente a ação, extinguindo o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1000305-69.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento. 1. Do julgamento antecipado da lide: O 

deslinde da presente demanda independe de dilação probatória e, assim, 

atento aos princípios da celeridade e economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, nos termos do 

artigo 355, II, do CPC. Isso porque, apesar de devidamente citado (ID 

10136779), e comparecido a audiência de conciliação, o reclamado não 

apresentou contestação no prazo legal (Enunciado 11 Fonaje). Ressalto 

que a audiência de conciliação ocorreu em 24/06/2019 (ID 21090983) 

tendo a contestação sido apresentada apenas em 27/11/2019, fora do 

quinquídio legal (ID26548999). 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, 

ainda, nos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil, o primeiro do 

seguinte teor: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz”. - Mérito: Extrai-se da documentação acoplada a inicial que o 

Autor buscou a solicitação de seu Diploma junto à parte Ré, conforme se 

verifica do comprovante de solicitação do referido documento com data de 

09.03.2016 (ID 3059934). Por outro lado, verifica-se que o Autor colou 

Grau na data de 29.07.2015, conforme Declaração de Conclusão do Curso 

anexo a inicial. Assim, diante da documentação acostada aos autos, 

verifica-se que o Autor assiste razão em seu pleito inicial (ID 3059937). 

Nesta senda, entendo que a parte ré deve ser responsabilizada pelo 

ocorrido, presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela 

parte Autora em sua inicial. Outrossim, é incontroverso que o reclamante 

estava apto a receber o Diploma de Conclusão do Curso, tendo em vista a 

Declaração emitida pela própria Ré, não podendo jamais esta esbarrar a 

emissão do referido documento por questões meramente administrativas. 

Vejamos a Jurisprudência nesse sentido: ADMINISTRATIVO. ENSINO 

SUPERIOR. CONCLUSÃO DE CURSO E COLAÇÃO DE GRAU. EXPEDIÇÃO 

DO DIPLOMA. ENTRAVES BUROCRÁTICOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É 

possível a expedição e registro do diploma do curso de graduação, após a 

pertinente colação de grau e conclusão dos estudos de nível superior, 

sendo impróprio prejudicar a impetrante em face de entraves burocráticos 

pela instituição responsável pela elaboração do documento. Precedente: 

(TRF-1 - REOMS: 24305 BA 0024305- 91.2011.4.01.3300, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de 

Julgamento: 08/04/2013, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.948 

de 26/04/2013) Assim, tendo em vista que a parte autora demonstrou de 

forma clara a data de sua colação de grau e que o atraso da entrega do 

diploma é ato que lhe impingiu prejuízos profissionais, sendo que tal 

documento não foi emitido em prazo razoável, verifica-se a necessidade 

da entrega seu diploma com urgência. 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. Sem 

delongas, a obrigação de entregar o documento em discussão é 

exclusivamente da parte reclamada, ocasião em que deverá emitir o 

Diploma de conclusão de curso do reclamante. Portanto, a emissão do 

diploma em favor do Reclamante é medida que se impõe. - 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 consoante a ausência e atraso na emissão do Diploma em favor 

do Autor, causou-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu Diploma 

para exercer sua atividade profissional. Neste sentido: APELAÇÕES - 

ENSINO PARTICULAR - GRADUAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA NA 

ENTREGA E REGISTRO DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA 

FIXADA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA ARTIGO 461 , - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. As consequências oriundas de 

entraves burocráticos enfrentados pela Instituição de ensino na expedição 

e registro de Diplomas universitários são de responsabilidade da própria 

Faculdade, à quem incumbe a adoção de medidas eficazes a fim de evitar 

o atraso injustificável na entrega dos referidos documentos aos 

concluintes de cursos universitários. A demora na entrega dos Diplomas 

de graduação, cuja providência, aliás, só foi tomada pela instituição de 

ensino depois de ajuizada a demanda, evidencia a prática de conduta 

passível de indenização, nos termos do art. 186 do Código Civil. A 

quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial 

que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

leva em conta questões fáticas, como as condições econômicas do 

ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da 

culpa daquele, a fim de evitar enriquecimento ilícito. A redução do valor 

das astreintes, disposta no artigo 461, §6º do CPC, não faz coisa julgada 

material, caso em que seu valor pode ser revisto, a qualquer tempo, caso 

se torne insuficiente ou excessivo. (TJMT. Sexta Câmara Cível, data do 

julgamento 22/10/2014, relator Des. Guiomar Teodoro Borges). 

CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. LONGA DEMORA NA 

EMISSÃO DIPLOMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

MANTIDO.1. Configura dano moral a demora na emissão de diploma de 

curso superior - que só foi entregue a autora oito meses depois de 

cumpridas as exigências - mormente quando não demonstrada justificativa 

para o atraso.2. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos 

morais quando este se mostrar razoável e proporcional, observados os 

critérios norteadores da justa reparação.3. Confirmo, por seus próprios 

fundamentos, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 

9.099/95. 4 - Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários, estes 

fixados em 10% do valor da condenação. Decisão CONHECER. IMPROVER 

O RECURSO. UNÂNIME.” (Processo n° 2013.01.1.020152-0, Acórdão n° 

756182, Diário da Justiça do TJDFT, 20.2.2014, p. 373). Ressalte, ademais, 

que o reclamante colou grau em 29/07/2015, tendo a liminar sido deferida 

para entrega do diploma em 13/10/2016 (ID 3065975), ou seja, mais de 01 

após a colação de grau, e somente após o deferimento da liminar que o 

diploma foi entregue. Especificamente, o diploma foi expedido em 

29/09/2016, registrado em 10/11/2016, e retirado pelo reclamante em 

29/03/2017 (ID 26549000 e 26549001). Como se observa o diploma foi 

entregue ao reclamante quase 18 meses após ter obtido a graduação, o 

que extrapola qualquer limite do razoável e tolerável. O Ministério da 

Educação (MEC), órgão do governo que administra a educação no Brasil, 

estabeleceu um prazo de 60 dias para entrega de diploma de graduação 

superior, em sua portaria nº 1095, de outubro de 2018: Art. 18. As IES 

devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão 

expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias, contados da 

data de colação de grau de cada um dos seus egressos. Art. 19. O 

diploma expedido deverá ser registrado no prazo máximo de sessenta 

dias, contados da data de sua expedição. § 1º As IES que não possuem 

prerrogativa de autonomia para o registro de diploma por elas expedido 

deverão encaminhar o diploma para as IES registradoras no prazo máximo 

de quinze dias, contados da data de sua expedição. § 2º No caso do § 1º, 

a IES registradora deverá registrar o diploma no prazo máximo de 

sessenta dias, contados do recebimento do diploma procedente de IES 

expedidora. Assim, está mais que demonstrado o ato ilícito praticado pela 

reclamada. 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 
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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) 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. - Acórdão anulatório: Calha 

mencionar que foi proferida sentença anteriormente, anulada pela Egrégia 

Turma Recursal, por entender que a citação não foi realizada validamente. 

Quando da anulação da sentença, o feito já se encontrava em fase de 

cumprimento de sentença, com a realização de penhora on line. Devido a 

isso, foi determinado no Acórdão “a liberação do valor penhorado no id nº 

6245904 em favor da recorrente.” (ID 19418392) Desse modo, os valores 

penhorados deverão se restituídos a parte reclamada. - 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: a) Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; b) Confirmo a 

liminar deferida, tornando-a definitiva; 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). Em cumprimento 

ao Acórdão proferido nos autos, determino que os valores penhorados no 

ID 6245904 seja liberado em favor da reclamada. Caso já tenha sido 

liberado ao autor, aguarde-se o cumprimento de sentença para que seja 

feita a devida compensação e/ou outra providência que as partes 

solicitarem. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, não 

sendo requerida a execução no prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se 

estes autos, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 

18 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito
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Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento. - Do julgamento antecipado da lide: O 

deslinde da presente demanda independe de dilação probatória e, assim, 

atento aos princípios da celeridade e economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. - Preliminares: As 

preliminares arguidas se confundem com o mérito, pelo que deixo para 

analisar nessa oportunidade. - Mérito: Trata-se de pedido de indenização 

por danos morais pelo fato de a parte reclamada não ter dado baixa no 

gravame mesmo após quitação do veículo consorciado. A relação 

estabelecida entre as partes é de consumo, sendo objetiva a 

responsabilidade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor: "Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos". Sendo objetiva a responsabilidade civil, independe 

da prova da culpa para sua caracterização: “Nos casos de 

responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para 

que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. 

Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no 

risco (objetiva propriamente dita ou pura)”. (Carlos Roberto Gonçalves, in 

Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22). Quando 

a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao autor da 

ação apenas comprovar a ação ou omissão e o dano resultante da 

conduta do réu. No caso dos autos, o Reclamante alega que adquiriu o 

veículo CHEVROLET CLASSIC LS, ano/modelo 2013/2014, cor PRETA, 

placa OAR9019, chassi 8AGSU19F0ER123930, RENAVAM 00573117292, 

adquirindo a Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio de nº 

0018501198-5 de Carlos Bruno do Vale, contrato nº 20019973137, 

gravado com a garantia de alienação fiduciária. Assevera que quitou o 

consórcio nº 0018501198-5, mas sobre o veículo pende a restrição de 

alienação em favor de ADM Consórcio Nacional Honda Ltda Aduz que, 

diante da quitação do consórcio, a responsabilidade de providenciar a 

baixa do gravame é da Reclamada. Alega que em razão da restrição 

deixou de realizar negócios com o veículo. Pelo Extrato do Veículo, ora 

juntado aos autos, cuja consulta foi realizada neste Gabinete, observa-se 

que sobre o veículo de placas OAR9019 não há restrição à venda, fato 

que deixa claro que a Requerida procedeu a baixa do gravame perante o 

Sistema Nacional de Gravame. Segundo a Resolução nº 320/2009 do 

CONTRAN, a instituição financeira deverá proceder a baixa do gravame 

perante o Sistema Nacional de Gravame-SNG, após o pagamento da última 

parcela do financiamento. “Art. 9º Após o cumprimento das obrigações 

por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e 

eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou 

entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e 

licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”. Todavia, mesmo após a 

comunicação de desalienação feita pela instituição financeira, não deixará 

de constar no sistema a alienação fiduciária. Desta forma, após a 

efetivação da baixa pela instituição financeira, para fazer a alteração de 

dados, excluindo a informação de gravame financeiro constante no 

Certificado de Registro de Veículo (CRV) e do cadastro do veículo, o 

proprietário deve comparecer ao DETRAN em que está registrado o 

veículo para solicitar a emissão de um novo CRV, mediante o pagamento 

de taxa, vistoria do veículo e apresentação dos documentos necessários. 

Destarte, considerando que o reclamado cumpriu com sua obrigação de 

comunicar ao órgão de trânsito a baixa do gravame dentro do prazo legal, 

ausente um dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito. 

Neste sentido vem decidindo os Tribunais: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CONTRATO DE CONSÓRCIO. BAIXA DE GRAVAME. ATO ILÍCITO. 

AUSÊNCIA. 1. À luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, o êxito da 

demanda indenizatória vincula-se à presença cumulativa dos seguintes 

requisitos: a) dano ou lesão a bem jurídico de terceiro; b) ação ou omissão 

culposa do agente; c) relação de causalidade entre o comportamento do 

agente e o dano causado. 2. Considerando que a instituição financeira 

comunicou ao órgão de trânsito a quitação do contrato, cuja baixa efetiva 

do gravame dependeria de providências a serem tomadas pelo próprio 

consumidor, resta afastada a prática do ato ilícito”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0111.17.000386-2/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 31/01/2020) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - BAIXA DE GRAVAME - DEVER DO CREDOR - OBRIGAÇÃO 

CUMPRIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. - Compete ao credor efetuar a liberação do gravame incidente 

sobre o veículo, quando cumprida a obrigação principal, com o quitação do 

contrato de financiamento. - Tendo sido feita a baixa do gravame dentro 

do prazo legal estabelecido, não há que se falar em falha de prestação de 

serviços da instituição financeira, e tampouco, em indenização por danos 

morais. - Após a instituição financeira promover a baixa do gravame 

incidente sobre o veículo, a responsabilidade de emissão de novo 

certificado é do proprietário, sendo necessário o seu comparecimento 

perante ao DETRAN”. (TJMG - Apelação Cível 1.0194.15.008225-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 219 de 491



em 31/01/2018, publicação da súmula em 09/02/2018). Ainda que assim 

não se entendesse, sob a ótica exclusivamente do dano, não ressai dos 

autos prova de que a conduta da instituição financeira tenha ultrapassado 

o mero aborrecimento, dissabor, passível de surgir em qualquer relação 

negocial, constituindo episódio comum e previsível na vida social, embora 

não desejável. Dessarte, não havendo conduta ilícita, não há que se falar 

em responsabilidade civil da parte reclamada. Dispositivo. Ex positis, julgo 

totalmente improcedente a ação, extinguindo o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes 

autos, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 18 de 

fevereiro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento. Não havendo preliminares a analisar, passo 

ao exame do mérito. No caso, a parte autora, senhora Rosangela, informa 

que ao realizar cirurgia de sua genitora - reclamante Maria do Carmo - no 

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ANGELA, sofreu maus tratos bem 

como que foi cobrado R$ 1000,00 além do orçamento previamente 

elaborado pelo hospital. Devido a isso, requer indenização por danos 

morais e devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente. - 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 estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Todavia, através uma análise 

minuciosa dos autos, entendo que não há prova da existência de dano 

moral bem como que não houve, por parte do hospital, a prática de 

conduta ilícita. No que tange ao dano moral, é cediço que o dano de ordem 

moral caracteriza-se pela ofensa ao íntimo do ser humano, pelo transtorno 

psíquico, pelo abalo físico, mental e moral, ou por qualquer ato, não 

patrimonial, que afronte a reputação da pessoa física ou jurídica perante a 

sociedade. Ocorre, porém, que não há nos autos qualquer prova do 

alegado pela autora, por conseguinte, não há como este julgador verificar 

a real existência do apontado dano moral. A prova do dano é requisito 

fundamental e obrigatório para a caracterização da obrigação de 

indenizar, não havendo que se falar em reparação se ausente a prova do 

dano. É o ensinamento de Rui Stocco: “... como regra geral, devemos ter 

presente que a inexistência de dano é óbice à pretensão de uma 

reparação, aliás, sem objeto. Ainda mesmo que haja violação de um dever 

jurídico e que tenha existido culpa e até dolo por parte do infrator, 

nenhuma indenização será devida, uma vez que não se tenha verificado 

prejuízo". (Tratado. p. 935). A comprovação do dano se mostra imperiosa 

para a configuração da responsabilidade civil. A ocorrência de dano moral 

ou imaterial não inibe a necessidade da prova de sua efetiva existência, a 

qual poderá ser feita por todos os meios em direito permitidos. Assim a 

lição Humberto Theodoro Júnior: “A convicção do juiz deve ser 

estabelecida segundo meios ou instrumentos reconhecidos pelo direito 

como idôneos, isto é, conforme as provas juridicamente admissíveis. Mas 

não é atributo apenas do Código de Processo Civil a discriminação dos 

meios de prova. De acordo com o art. 332, ‘todos os meios legais, bem 

como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, 

são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a 

defesa". (Curso de Direito Processual Civil. p. 375). Pela sistemática 

adotada pelo Código de Processo Civil Brasileiro, o ônus da prova incumbe 

ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 

(art. 373, I e II, CPC). Com efeito, a parte autora não se desincumbiu do 

ônus de comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito, como 

determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Quando o ofendido 

alegar ter sofrido dano moral, deverá, necessariamente, provar o prejuízo 

experimentado, sob pena de ver julgado improcedente o seu pedido de 

indenização. Outro, aliás, não é o entendimento de Humberto Theodoro 

Júnior: “Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito 

de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o 

litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos 

alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende 

resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima 

antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Op. 

cit., p. 373.) A reclamante Rosangela Alves Barbosa Santos disse em 

Juízo que foi fazer cirurgia de vesícula em sua mãe; que foi passado o 

orçamento mas nada foi passado em papel; que foi internada com 

urgência; que foi acordado o valor R$ 9000,00 reais mas ele cobraram R$ 

10.000,00; que sofreu maus tratos da funcionária Irene; que pediu todas 

as notas do hospital para comprovar os gastos para seus irmãos mas ela 

não forneceu as notas e cobrou valores a mais; ela disse que foi cobrado 

a mais devido a diária; que a senhora Irene disse que não tinha como 

especificar os valores; que a Irene deu um desconto de R$ 500,00 reais; 

disseram que somente poderia internar se fizesse o pagamento; que a 

senhora Irene não aceitou passar o cartão; na hora de pegar os 

prontuários, ela se negou em entregar; ela disse que não sabe o motivo 

para entregar o prontuário porque isso é para médico; na hora de pegar o 

orçamento ela avisou que poderia haver acréscimos em relação a diária; 

minha mãe teria a sexta e o sábado; ela saiu domingo de manhã; a Irene 

fez o orçamento; ela internou sexta feira de tarde e saiu domingo de 

manhã; ela falou que o valor cobrado foi de uma diária a mais; ela teria 

dois dias no hospital; eu acho que se ela saiu domingo de manhã não pode 

cobrar uma diária; recebi as notas fiscais; faltou apenas a diária; 

terminamos de fazer o acerto quarta feira.” (ID 21598184). A testemunha 

Patrícia Bueno de Moraes afirma que a reclamante comentou da cirurgia 

que foi feita em sua genitora; ela disse que a mãe dela passou muito mal e 

eles não foram muito bem tratados; que ela comentou que o cheque 

caução era do irmão dela; sei que ela entrou em uma sexta e saiu no 

domingo; ela comentou que vendeu a casa para fazer a cirurgia; (ID 

21599112). Por sua vez a informante Cleia Aparecida Pereira disse que 

emprestou o cheque do seu esposo para a Rosangela; que o cheque foi 

emitido; que não sabe onde está o cheque; que não lembra o valor; que 

pegou o cheque de volta; que a autora ficou muito nervosa; que ela queria 

um papel; uma declaração; que depois ela pegou a declaração; somente 

ouviu sobre os papéis. (ID 21599125 e 21599122). A testemunha do 

reclamado Irene Araújo de Albuquerque disse que no dia da internação 

não estava presente; que saiu por volta do meio dia e foi no Paraná para 

aniversário de sua mãe; que retornou na terça-feira a partir das 15h00min; 

que não foi solicitado cheque caução; que não estava presente na 

internação e na alta da paciente; que na cirurgia da paciente costuma ser 

cobrado uma diária; que quando chegou de viajem e foi fechar o 

orçamento estava cobrando duas diárias; foi emitido nota fiscal no dia do 

acerto; o médico queria fazer a cirurgia já com uma vaga disponível de UTI; 

que no caso dela não teve essa disponibilidade de tempo porque ela 

chegou no consultório dele com dores e ele fez a internação 

complementar (21599131 e 21599133). No que tange a alegação de 

ofensas praticadas por funcionários do Hospital, em específico a senhora 

Irene, não há nada nos autos comprovando as alegações da parte autora. 

Ao ser ouvida em Juízo, não relatou nenhuma ofensa praticada pela 

funcionária, dizendo apenas ter tido alguns percalços referente a entrega 

do prontuário médico que, de fato, foi entregue a ela (ID 13663598, 

13663606, 13663625, 13663638, 13663638, 13663665, 13663686). Se a 

própria reclamante não lembra das ofensas que sofreu, não há como 

presumir a existência de um dano pelo simples fato de se tratar de relação 

de consumo. Há que ter um mínimo de prova a corroborar a versão 

defendida em Juízo. Além disso, consta documento que a funcionária Irene 

estava de viagem no dia da cirurgia. Isso porque, conforme bilhetes de 

passagens a senhora Irene viajou dia 16/03/2018, mesmo dia em que a 

reclamante Maria do Carmo foi internada (ID 14581667). A testemunha 

Irene disse também que retornou na terça-feira depois das 15h00min, 

quando a reclamante Maria já estava operada e internada. Frise-se que a 
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própria informante da parte autora, Senhora Cleia, informou em Juízo que 

no dia dos fatos a autora Rosangela é quem estava muito nervosa. No que 

tange a exigência de cheque caução, também entendo inexistir provas 

mínimas nos autos a dar guarida a sua versão. A informante Cleia, de fato, 

disse que emitiu um cheque assinado por seu esposo para que fosse 

possível realizar a cirurgia. No entanto, não soube informar valor nem 

onde se encontra o cheque. Ora, uma atitude grave dessas, o mínimo que 

se espera é que guardem o cheque e junte ao processo como forma de 

comprovar as alegações vertidas. Dessarte, não há como dar guarida a 

versão da informante sem qualquer resquício material de prova. Nem 

mesmo a testemunha da senhora Patrícia serve de guarida a pretensão 

autoral, pois apenas ouviu dizer, da própria reclamante Rosangela, que foi 

exigido cheque caução e que houve maus-tratos. Calha ainda mencionar 

que a reclamante Maria foi operada no mesmo dia que chegou ao hospital 

(16/03/2018). Da mesma forma, conforme relatado pela própria reclamante 

Rosangela em juízo, somente após a cirurgia e recebimento de alta, que foi 

efetuado o pagamento total dos gastos hospitalares. E, ainda, uma das 

formas de pagamento, foi a entrega de um cheque com prazo de 30 dias 

para compensar (ID 13663558). De fato, em situações de emergência, 

devido problemas de saúde é comum ficarmos mais aflitos ou com o 

stress um pouco elevado em decorrência do medo e angústia de perder 

um ente querido, e isso pode causar algum desconforto em caso de 

demora no atendimento ou alguns procedimentos burocráticos do hospital. 

Todavia, esse fato, por si só, não gera dano moral, por inexistir conduta 

ilícita e dano a personalidade. No mesmo sentido: “EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 

HOSPITAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - 

INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. Discutida a responsabilidade civil 

por falha na prestação do serviço por hospital, supostamente ocorrido em 

procedimento de parto, é aplicável ao hospital, o regime de 

responsabilidade objetiva. Porém, não tendo sido comprovada a 

ocorrência do ato ilícito pelo hospital, não há razão para a condenação do 

réu à indenização por danos morais à autora”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.16.004844-4/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 31/01/2020) A 

jurisprudência brasileira tem a tendência, tanto nas relações de consumo 

como em outras relações, de afastar danos de pequena monta, que não 

apresentam gravidade relevante. Assim, o STJ tem entendido que o mero 

aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral. Somente deve ser reputado como 

dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, de forma 

anormal, interfira no comportamento psicológico do indivíduo, fato este 

inocorrente nos autos. Ademais, cumpre registrar que situações desta 

natureza não são incomuns na vida de qualquer cidadão que possua 

relações comerciais/sociais, além do fato de que elas podem causar muita 

irritação e desgaste. De fato, não é qualquer irritabilidade ou melindre que 

pode ensejar indenização por dano moral, sob pena de se desvirtuar o 

instituto, criando fonte de enriquecimento ilícito. Desse modo, embora a 

conduta da empresa reclamada possa causar certo aborrecimento, 

entendo que o fato pode ser considerado mero dissabor do cotidiano, 

insuscetível de reparação por dano moral. - Dano Material: A repetição do 

indébito vem disciplinada no art 42 do CDC: “ Art. 42. Na cobrança de 

débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será 

submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo 

único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição 

do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 

de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável”. No caso dos autos, não restou comprovado que a empresa 

reclamada cobrou valores indevidos da parte reclamante. A reclamante ao 

ser ouvida em Juízo disse estar ciente que sua genitora ficou um dia a 

mais no hospital. Todavia, apenas não concordou com o valor cobrado. No 

entanto, na própria inicial esclarece que a senhora Irene explicou que os 

valores cobrado, no caso R$ 1000,00 reais “era em razão aos aparelhos e 

medicamentos usados na paciente e que até poderia fazer um desconto 

devido ao balão de oxigênio ter sido retirado do quarto ainda no dia 

17/03/2018 (como consta o relatório de enfermagem), fincando no valor de 

R$1.000,00 (um mil reais)”. Ademais, o reclamado entregou três notas 

fiscais para a parte autora (valores de R$ 1500,00 reais; R$ 3000,00 reais 

e R$ 4000,00 reais – ID 13663558, 13663751 e 13663751) e um recibo de 

R$ 1500,00 reais referentes ao pagamento do auxílio cirúrgico do 

profissional Dr. Marcelo Takafumi Shida (ID 13663558). Segundo 

documento emitido pelo médico Dr. Douglas do Carmo Pinto “Declaro para 

os devidos fins que procedimento de videocolecistectomia tem um tempo 

estimado de internação de 24 hs, desde que não existam intercorrências. ” 

(ID 14581659). No caso, em decorrência da idade e problemas de saúde 

da reclamante Maria foi necessário ficar internado dia 16/03/2018 a 

18/03/2018. E o médico deixou bem claro que, em caso de intercorrências, 

a internação poderia se estender. Por essas razões, entendo que não 

houve pagamento indevido, não havendo que se falar em devolução em 

dobro dos valores pagos pela parte reclamante devido à cirurgia realizada. 

- Litigância de má-fé: Como se sabe, aquele que litiga de má-fé responde 

por perdas e danos (art. 79, CPC). Ainda segundo o CPC considera-se 

litigante de má-fé aquele que: “Art. 80. 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; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório”. A litigância de má-fé traz em si a noção de 

que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a 

outra. Para sua configuração é necessário, além de praticar algumas das 

condutas previstas no art. 80, do CPC, a demonstração de culpa grave ou 

dolo, não se podendo presumir conduta maliciosa pelo simples fato de ter 

sua pretensão julgada improcedente. Assim vem decidindo o STJ e STF: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. 

DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES 

PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 

4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. MULTA. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE.(...) VI - Inaplicabilidade da 

multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de 

Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 

2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu 

com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. VII - 

Agravo Interno improvido”. (AgInt no AREsp 1460624/DF, Rel. Ministra 

REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 

11/09/2019) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE 

OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA 

REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER 

INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA - 

AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO - ATITUDE MALICIOSA QUE 

NÃO SE PRESUME - INAPLICABILIDADE DO ART. 18 E DO PARÁGRAFO 

ÚNICO DO ART. 538 DO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. - Os embargos de declaração - desde que ausentes os 

seus requisitos de admissibilidade - não podem ser utilizados com a 

finalidade de sustentar eventual incorreção do acórdão impugnado ou de 

propiciar um novo exame da própria questão de fundo, em ordem a 

viabilizar, em sede processual absolutamente inadequada, a 

desconstituição de ato decisório regularmente proferido. Precedentes. - A 

mera circunstância de os embargos de declaração haverem sido opostos 

com o objetivo de infringir o julgado não permite presumir que a parte 

recorrente tenha agido com o intuito de transgredir o princípio da lealdade 

processual. É que não se presume o caráter malicioso, procrastinatório ou 

fraudulento da conduta processual da parte que recorre, salvo se se 

demonstrar, quanto a ela, de modo inequívoco, que houve abuso do direito 

de recorrer. Comprovação inexistente, na espécie”. (RE 202.097 

ED-EDv-AgR-ED, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado 

em 23/10/2003, DJ 14-11-2003 PP-00012 EMENT VOL-02132-14 

PP-02665). No caso dos autos, não havendo demonstração do abuso de 

direito praticado pela parte reclamante, nem mesmo qualquer 

demonstração de prejuízos à parte adversa, não há como deferir sua 

pretensão. Posto isso, indefiro o pedido da parte reclamada. Dispositivo. 

Ex positis, julgo totalmente improcedente a ação, extinguindo o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se estes autos, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. Campo Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento. - Do julgamento antecipado da lide: O 

deslinde da presente demanda independe de dilação probatória e, assim, 

atento aos princípios da celeridade e economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. - Preliminares: 

Todas as preliminares arguidas pelo reclamado se confundem com o 

mérito, pelo que deixo para analisa-la nessa oportunidade. - Mérito: No 

caso, o autor requer a restituição dos valores pagos, em decorrência de 

desistência do consórcio firmado com a empresa reclamada. O STJ, em 

sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que a devolução dos 

valores vertidos por consorciado desistente deve ser feita em até trinta 

dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

plano: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO 

ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. 

TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 

543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores 

vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de 

imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 

27/08/2010) Ainda em sede de recurso repetitivo, consolidou-se o 

entendimento de que o consórcio tem liberdade para fixar a taxa de 

administração, não havendo ilegalidade em sua fixação em patamar 

superior a 10%. “RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. 

CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 

10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. 

LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. 

ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 22, 

INCISO XX. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 421 DO CPC. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF. 1 - As 

administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa 

de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 

2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou 

abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha 

dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp nº 

1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, 

DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 

1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; 

EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 

julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010). 2 - O Decreto nº 70.951/72 foi 

derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que 

emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91. 3 - Descabe ao Superior 

Tribunal de Justiça examinar a suposta violação de matéria constitucional, 

porquanto enfrentá-la significaria usurpar competência que, por expressa 

determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal 

Federal. 4 - Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, 

de dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide o 

disposto na Súmula nº 282/STF. 5 - Refoge à competência desta Corte, 

nos termos da Súmula nº 7/STJ, qualquer pretensão de análise de prejuízo 

relativo à desistência de consorciado quando dependa da efetiva prova, 

ônus que incumbe à administradora do consórcio (REsp nº 871.421/SC, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 

1º/4/2008). 6 - Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, 

provido”. (REsp 1114604/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 20/06/2012) 

Segundo a jurisprudência do STJ, os juros moratórios devem ser contados 

após o trigésimo dia de encerramento do grupo, devendo a correção 

monetária incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado, 

sob pena de enriquecimento ilícito da administradora dos consórcios (REsp 

n° 25.163/PR, Relator o Ministro Cesar Rocha, Quarta Turma, DJ de 

19/8/96, e REsp n° 144.334/SP, Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 

Terceira Turma, DJ 30/11/1998). No mesmo sentido: “RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONSÓRCIO. 

DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

N Ã O  O C O R R Ê N C I A .  I N É P C I A  D A  I N I C I A L .  N Ã O 

OCORRÊNCIA.ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ESTATUTO SOCIAL. 

DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CARACTERIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO 

DOS DESISTENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 283/STF. 

CLÁUSULA PENAL. SÚMULA Nº 5/STJ. PERÍCIA COMPLEMENTAR. 

SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. 

PEDIDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. REDUTORES. FUNDAMENTO NÃO 

ATACADO. VALORES. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 

Nº 35/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INADMISSIBILIDADE. 

DIVULGAÇÃO. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PÁGINAS OFICIAIS E 

DO FORNECEDOR. SUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 18 DA LEI Nº 

7.347/1985. AFASTAMENTO. SIMETRIA. EFEITOS ERGA OMNES. 

LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ÓRGÃO JUDICANTE. CONCLUSÃO DO RE Nº 

1.101. 937/SP. OBSERVÂNCIA. (...) 13. É devida a devolução integral das 

parcelas pagas pelos consorciados, após o término do grupo, com juros e 

correção monetária, nos termos da Súmula nº 35/STJ. Os juros moratórios 

devem ser contados após o trigésimo dia de encerramento do grupo, 

devendo a correção monetária incidir a partir de cada desembolso 

realizado pelo consorciado. Precedentes. (...).” (REsp 1304939/RS, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/02/2019, DJe 06/03/2019) "CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU 

EXCLUSÃO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. 

MATÉRIA PACÍFICA. - Na devolução das parcelas pagas pelo consorciado 

desistente, a correção monetária deve incidir a partir de cada 

recolhimento, dispondo a administradora do consórcio do prazo de trinta 

dias após o encerramento do grupo para efetuar a restituição, incidindo a 

partir do trigésimo dia eventuais juros moratórios. - Recurso especial 

conhecido e provido" (REsp nº 156.314/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR 

ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/1998, DJ 03/11/1998). Assim, 

fácil concluir que é entendimento pacífico no STJ de que: a) em caso de 

desistência do consórcio, a devolução dos valores dever feita até trinta 

dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

plano; b) não há ilegalidade na cobrança de taxa de administração em 

percentual superior a 10%; c) juros moratórios devem ser contados após 

o trigésimo dia de encerramento do grupo e; d) a correção monetária deve 

incidir a partir de cada desembolso. Posto isso, não merece prosperar a 

pretensão do reclamante em ver restituído os valores vertidos para o 

consórcio antes do encerramento do plano. Dispositivo. Ex positis, julgo 

totalmente improcedente a ação, extinguindo o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes 

autos, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento. 1. Do julgamento antecipado da lide: O 

deslinde da presente demanda independe de dilação probatória e, assim, 

atento aos princípios da celeridade e economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, nos termos do 

artigo 355, I, do CPC. 2. Ilegitimidade Ativa: Afasto de plano a alegação de 

ilegitimidade ativa do reclamante. De fato, o veículo está em nome de 

terceira pessoa, conforme consta na própria petição inicial. Ocorre que 

quem estava conduzindo o veículo no momento da colisão era o 

reclamante, sendo ele, portanto, parte legítima para ingressar com a ação. 

3. Mérito: Com efeito, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF, as pessoas 

jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, em regra, sendo objetiva 

a responsabilidade, despiciendo perquirir acerca da culpa para a 

ocorrência do evento danoso, cabendo apenas verificar se houve falha 

na prestação de seu serviço, nexo de causalidade, o dano bem como a 

existência ou não de alguma excludente de responsabilidade legal. No 

entanto, no caso dos autos, a parte reclamante atribui conduta omissiva à 

concessionária, diante da suposta negligência em sinalizar o local e tomar 

as medidas de direito para indicar os condutores e prestar assistência. 

Sendo conduta omissiva, a responsabilidade deve ser aferida do ponto de 

vista subjetivo, devendo ser demonstrado a culpa da concessionária, nos 

termos do entendimento já consolidado do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E 

CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a 

responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, 

sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação 

estatal, o dano e o nexo causal entre ambos. (...).” (STJ, AgInt no AREsp 

1249851/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018). Consta nos autos que na data de 

26 de março de 2016, por volta das 13h na BR 364, próximo a antiga 

Balança da Serra de São Vicente, o reclamante teve, de maneira 

totalmente imprudente, seu veículo abalroado por Terceiro – Sr Joelson 

(CARRETA LS) que trafegava no mesmo sentido de Jaciara para Cuiabá. 

Aduz ainda que “assim, pouco tempo depois, o preposto da 

Concessionária Ré, Sr. Isaias chegou ao local para retirar o veículo do 

Autor da via e colocá-lo onde não representasse risco aos que 

trafegavam no local. Ademais, o Sr. Preposto pediu a documentação de 

todos os condutores envolvidos, informando aos Autores que teriam que 

se dirigir até o posto da PRF/SÃO VICENTE”. Como se observa, a 

concessionária, ao tomar conhecimento do acidente, tomou as cautelas 

devidas para minorar as consequências do dano. Tanto que consta na 

petição da parte autora que foram orientados a se dirigirem a um posto da 

PRF para confeccionar o Boletim de Ocorrência. No momento em que a 

parte se dirigiu ao posto da PRF já deveria ter confeccionado o boletim de 

acidente ou noticiado o acidente e solicitado a presença da autoridade 

policial no local. Pelas provas carreadas aos autos, penso que tal conduta 

não foi tomada, pois o acidente ocorreu no dia 26/03/2016, tendo os 

autores somente em 06/04/2020 comunicado o acidente junto a PRF (ID 

19754883). É dever da Polícia Rodoviária Federal comparecer ao local do 

acidente para averiguar como tudo ocorreu e confeccionar o respectivo 

boletim de acidente. Não se exige que a concessionária de serviço público 

assim solicitasse. Havendo a comunicação do acidente, deverá 

comparecer ao local dos fatos. Assim é a determinação do art. 20, inciso 

IV, do CTB: “Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das 

rodovias e estradas federais: (...) IV - efetuar levantamento dos locais de 

acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e 

salvamento de vítimas (...)”. Não soa crível acreditar que a PRF não 

compareceu ao local do acidente porque não houve requerimento por 

parte da Concessionária. Não compareceu porque ninguém solicitou. Bom 

deixar vincado que o acidente foi devidamente registrado pela 

Concessionária (ID 21467802). Ademais, o fato de o veículo ter seguido 

viagem não pode ser imputado como culpa da concessionária, pois, 

conforme exposto alhures, a comunicação do acidente ocorreu somente 

dias após o ocorrido. Outro fator importante foi que, conforme relatado 

pela parte autora, após o acidente, o veículo foi retirado do local, sem que 

tomasse qualquer providência para deixar registrado a culpa do terceiro 

que abalroou na traseira de seu veículo. Conforme explica a doutrina: “O 

ponto de atenção nesse caso, deve ficar ao cargo das providências no 

sentido de registrar os danos e o posicionamento dos veículos e demais 

detalhes dos fatos por meio de fotos e/ou testemunhas, garantindo as 

provas para eventual cobrança judicial dos danos, sob pena da prova da 

culpa se perder, pois é possível registrar o posicionamento dos veículos 

no momento do acidente, dentre outros detalhes que podem ser 

essenciais para provar de quem foi a culpa. Registrar um boletim de 

ocorrência para registrar os danos após os fatos também é bem 

importante para um eventual processo e chamar a polícia militar para 

registrar o croqui (desenho) do acidente e dos danos também é muito 

importante”. (Olivieri, Erico. Acidente de trânsito: Quando posso ou devo 

t i r a r  o  v e í c u l o  d o  l o c a l ?  D i s p o n í v e l  e m 

https://ericoolivieri.jusbrasil.com.br/artigos/728395997/). Conforme já 

debatido, nenhuma dessas providências foi tomada pela parte autora. Não 

se sabe o motivo de ter feito a comunicação dias após o fato. No entanto, 

percebe-se que o documento do veículo estava vencido, o que pode ter 

sido um fator que inibiu a parte reclamante de exigir a presença da 

autoridade policial no local (ID 21467802). Esses fatores, no meu ponto de 

vista, demostram que não houve, por parte da reclamada, conduta ilícita, já 

que tomou as cautelas exigíveis no momento da colisão. A parte autora 

que deveria ter tirado fotos dos veículos, procurado saber sobre seu 

endereço e, principalmente, acionado a PRF ou PM para registro e 

documentação dos fatos. Dessarte, quem causou ato ilícito foi o terceiro 

que abalroou na traseira do veículo da parte reclamante. É de se 

mencionar, ainda, que a Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no 

art. 175, da Constituição Federal, estabelece no seu art. 25, caput, que: 

"Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, 

cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder 

concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida 

pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.". Como 

se percebe o acidente não ocorreu por falta de conservação da via, 

sinalização adequada ou utilização de meios adequados para promover a 

segurança do trânsito, mas por culpa de terceiro que abalroou na traseira 

do veículo da parte autora. Assim, não havendo nexo causal entre a 

conduta da Concessionária e o dano causado a parte reclamante, não há 

que se falar em indenização. “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRAS NA VIA. PRESENÇA DE 

SINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR AFASTADO. 1. Ausente a comprovação do nexo causal entre 

a omissão da concessionária na manutenção da segurança da via e o 

acidente que ocasionou o dano ao requerente, é de ser mantida a 

sentença que afasta a responsabilidade da demandada pelos danos 

causados a seu veículo”. 2. Recurso não provido”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.19.123001-0/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2019, publicação da súmula em 

13/11/2019) Por essas razões, entendo que a ação deverá ser julgada 

improcedente. Dispositivo. Ex positis, julgo totalmente improcedente a 

ação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com 

as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 18 de fevereiro 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-84.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO CARVALHO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOBIANO AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento. 1. Do julgamento antecipado da lide: O 
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deslinde da presente demanda independe de dilação probatória e, assim, 

atento aos princípios da celeridade e economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, nos termos do 

artigo 355, I, do CPC. 2. Mérito: 2.1. Dano material: A reparação do dano 

material tem a finalidade de repor o patrimônio do ofendido, na exata 

proporção do prejuízo sofrido. Assim, estão compreendidos em tal espécie 

o dano emergente e o lucro cessante. Na lição de Carlos Roberto 

Gonçalves: “dano emergente é o efetivo prejuízo, a diminuição patrimonial 

sofrida pela vítima. É, por exemplo, o que o dono do veículo danificado por 

outrem desembolsa para consertá-lo. Representa, pois, a diferença entre 

o patrimônio que a vítima tinha antes do ato ilícito e o que passou a ter 

depois. Lucro cessante é a frustração da expectativa de lucro. É a perda 

de um ganho esperado.” (Op. Cit., pág. 629). In casu, o reclamante alega 

que efetuou a compra de adubos na empresa reclamada, efetuou o 

pagamento do preço, mas não recebeu o produto. Devido a isso foi 

necessário efetuar a compra em outro estabelecimento, o que lhe causou 

prejuízos materiais no importe de R$ 2.725,00 reais. Pela sistemática 

adotada pelo Código de Processo Civil Brasileiro, o ônus da prova incumbe 

ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 

(art. 373, I e II, CPC). Com efeito, entendo que a parte autora se 

desincumbiu em parte de seu ônus probatório. A empresa reclamada não 

nega os fatos alegados, apenas defendendo que a mercadoria não foi 

entregue porque a parte autora não foi retirá-las. Neste ponto, entendo 

que, tendo recebido o preço, era dever da empresa entregar as 

mercadorias ou devolver o dinheiro da parte autora, seja através de 

deposito bancário, consignação, etc. Todavia, assim não o fez. Assim, 

entendo que deverá ressarcir o autor dos danos materiais sofridos. No 

entanto, entendo que o valor dos prejuízos do autor está aquém do por ele 

alegado. Isso porque está cobrando o valor de R$ 2.725,00 reais pelos 

prejuízos sofridos, devido a necessidade de efetuar a compra dos 

produtos em outros estabelecimentos. O autor alega que efetuou a compra 

de 6 adubos, sendo “01 (um), (ADUBO 00 21 00 SC TR 50KG) e outros 05 

(cincos) (ADUBO FH MICRO TOTAL NPK)”. Pela nota fiscal acostada aos 

autos, o valor da compra foi de R$ 397,00 reais (ID 19838620). Logo, este 

deve ser o valor a ser ressarcido, e não o que tenciona receber. Pela 

análise das demais notas fiscais juntadas aos autos, referente a compras 

efetuadas em outros estabelecimentos, nota-se que não foi adquirido 

apenas adubos, mais vários outros produtos, como pepino, perfurador, 

brocas, etc (ID 19838623 e 19838624). Desse modo, o valor a ser 

restituído é aquele previsto na nota fiscal de compra na empresa 

reclamada, no valor de R$ 397,00 reais (ID 19838620). Ressalto que a 

restituição deve ser de forma simples, por não estar presentes os 

requisitos do art. 42, do CDC, pois não houve cobrança por quantia 

indevida pelo fornecedor. O que ocorreu foi que o fornecedor, ora 

reclamado, efetuou a venda de um produto, mas não entregou ao 

consumidor. Entrementes, não há que se falar em repetição em dobro dos 

valores pagos pelo reclamante. 4.2. 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. 

Subsume-se a hipótese à seara do mero descumprimento contratual, em 

que o dano moral só se aperfeiçoa por exceção. Neste sentido, veja as 

lições de Carlos Roberto Gonçalves: "Na realidade, o dano moral 

pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das 

cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao 

outro contratante, trata-se, em princípio, de dissabor a que todos podem 

estar sujeitos, pela própria vida em sociedade. No entanto, o dano moral 

não deve ser afastado em todos os casos de inadimplemento contratual, 

mas limitado a situações excepcionais e que extrapolem o simples 

descumprimento da avença. Neste sentido decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça(...).” (Direito Civil brasileiro.Volume IV. 3º edição. Saraiva: 2008, p. 

396). Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios: “DANO MORAL - 

MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - O simples descumprimento do 

dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em 

princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém 

circunstância que atinja a dignidade da parte”. (APL 9275856522008826 

SP 9275856-52.2008.8.26.0000, Relator: Ronnie Herbert Barros Soares, 

Data de Julgamento: 28/03/2011, 31ª Câmara de Direito Privado E, Data de 

Publicação: 07/04/2011). “PROCESSO CIVIL E CIVIL. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO 

AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGURO. DANO MORAL 1. O mero descumprimento de cláusula contratual 

não gera indenização a título de dano moral. 2. Agravo desprovido”. 

(RCDESP no Ag 1241356 RS 2009/0199230-2, Relator: Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2010). A jurisprudência brasileira 

tem a tendência, tanto nas relações de consumo como em outras 

relações, de afastar danos de pequena monta, que não apresentam 

gravidade relevante. Assim, o STJ tem entendido que o mero 

aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral. Somente deve ser reputado como 

dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, de forma 

anormal, interfira no comportamento psicológico do indivíduo, fato este 

inocorrente nos autos. Ademais, cumpre registrar que situações desta 

natureza não são incomuns na vida de qualquer cidadão que possua 

relações comerciais/sociais, além do fato de que elas podem causar muita 

irritação e desgaste. De fato, não é qualquer irritabilidade ou melindre que 

pode ensejar indenização por dano moral, sob pena de se desvirtuar o 

instituto, criando fonte de enriquecimento ilícito. Desse modo, embora a 

conduta da empresa reclamada possa causar certo aborrecimento, 

entendo que o fato pode ser considerado mero dissabor do cotidiano, 

insuscetível de reparação por dano moral. Decido. Ex positis, julgo 

parcialmente procedente os pedidos aduzidos na inicial para o fim de 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$397,00 (trezentos e noventa 

e sete reais), a título de danos materiais; Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a incidir 

desde o evento danoso, e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a partir da citação (arts.405, CC e 

219, CPC), ambos devidos até o efetivo pagamento. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, não sendo requerida a 

execução no prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 06 de fevereiro de 

2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-29.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR BELLANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BELLANDI OAB - MT25271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STRUT PIVETA ASSUNCAO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL EDUARDO GUIMARAES FERES OAB - PR65100 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento. 1. Do julgamento antecipado da lide: O 

deslinde da presente demanda independe de dilação probatória e, assim, 

atento aos princípios da celeridade e economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, nos termos do 

artigo 355, I, do CPC. 2. Mérito: - Responsabilidade da Concessionária: 

Com efeito, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF, as pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Sendo objetiva a responsabilidade, despiciendo 

perquirir acerca da culpa para a ocorrência do evento danoso, cabendo 

apenas verificar se houve falha na prestação de seu serviço, nexo de 

causalidade, o dano bem como a existência ou não de alguma excludente 

de responsabilidade legal. Consta nos autos que no dia 02/01/2016 o 

Requerente e sua esposa, trafegavam no veículo TOYOTA HILUX, quando 

ao passar pelo estado de Mato Grosso do Sul, mais precisamente na 

rodovia BR 463, KM 700,0, rodovia esta administrada pela ré, o motorista 

se deparou subitamente com um animal na pista, animal este de 

propriedade do Grupo Piveta, primeira Requerida. De fato, consta Boletim 

de ocorrência informando que, no dia mencionado, o autor colidiu com 

semovente na rodovia administrada pela Concessionária, ora primeira 

requerida (ID 10210416). As imagens juntadas no processo não deixam 
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dúvida das avarias ocorridas no veículo da parte reclamante (ID 

10210452) Conforme estatuído no art. 22 c/c art. 6º, I, da Lei 8.987/95, as 

concessionárias de serviços públicos são obrigadas a fornecer serviços 

adequados, eficientes e seguros, razão pela qual incumbia a reclamada 

adotar mecanismos hábeis e eficientes de controle de ingresso de animais 

na rodovia sob a sua concessão, o que inocorreu. Além disso, a 

reclamada não logrou demonstrar a suposta existência de culpa exclusiva 

do condutor do veículo (art. 373, inc. II do CPC), porquanto ele nada 

poderia fazer diante da imprevisível aparição de um animal que adentrou 

inopinadamente na pista à noite (04h20min) quando a visibilidade é ruim. 

Assim, por mais cautela que se possa esperar de um condutor nas 

mesmas condições que as do motorista do veículo sinistrado, não se 

mostra viável a tese de que seria possível evitar a colisão. No mesmo 

sentido: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ACIDENTE OCASIONADO POR ANIMAL 

EM RODOVIA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO 

COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. - As empresas concessionárias de serviços públicos 

respondem objetivamente pelos danos que causarem aos usuários da 

rodovia explorada, nos termos do artigo 37, § 6º, da CR/88, só se eximindo 

da responsabilidade mediante prova da existência de caso fortuito, força 

maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. - Não demonstrada a 

incidência de quaisquer excludentes de responsabilidade, e presentes o 

dano e o nexo de causalidade, impõe-se o reconhecimento de seu dever 

de indenizar, mormente por não ter a concessionária diligenciado no 

sentido de evitar a presença de animais na pista”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0515.17.004188-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 

11/12/2019) “EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ACIDENTE OCASIONADO POR 

ANIMAIS NA PISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONDUTA 

OMISSIVA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS. - Tratando-se de acidente ocorrido em rodovia objeto de 

concessão de serviço público, a responsabilidade a ser atribuída à 

concessionária demandada é tanto de ordem objetiva, consubstanciada no 

dever de fiscalizar a pista de rolamento, a fim de promover a fluidez do 

trânsito e impedir o acesso de animais, configurando a sua ausência em 

falha na prestação do serviço; quanto subjetiva decorrente da omissão em 

sinalizar a possibilidade da entrada de animais na pista. - A existência de 

animais sobre a pista acarreta a responsabilidade da ré, que não adotou 

as cautelas devidas, quando se está diante de rodovia concedida à 

exploração”. (TJMG - Apelação Cível 1.0384.14.008551-3/001, Relator(a): 

Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

25/09/2019, publicação da súmula em 01/10/2019) Dessarte, comprovado 

que o acidente ocorreu em decorrência da negligência da reclamada, que 

falhou no seu dever de fiscalizar a pista de rolamento, restou configurado 

o ato ilícito, devendo indenizar os danos suportados pela parte reclamante. 

- Responsabilidade do Grupo Piveta: Da mesma forma, a reclamada Grupo 

Piveta deverá responder objetivamente pelos danos causados ao autor, 

todavia, com fundamento diferente, ou seja, na forma do art. 936, do CC: 

“Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este 

causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. A propósito, 

confira-se a lição de Rui Stoco: "Assim, a vítima tanto poderá acionar a 

empresa concessionária dos serviços de administração e exploração da 

rodovia como o dono ou detentor do animal, ou ambos, embora sob 

fundamentos jurídicos diversos, ou seja, o responsável pelo animal, com 

base no art. 936 do CC/2002 e a concessionária ou permissionária e, 

enfim, a pessoa jurídica prestadora dos serviços, com supedâneo no 

Código de Defesa do Consumidor. Em ambas as hipóteses, a 

responsabilização independe da comprovação de culpa, posto que 

objetiva a responsabilidade, restando àquele que for condenado exercer 

direito de regresso contra o outro." (Tratado de responsabilidade civil: 

doutrina e jurisprudência. - 10. ed. rev., atual. e reform. com acréscimo de 

acórdãos do STF e STJ. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, 

p. 1909/1910). No caso, a parte reclamante informou que o semovente que 

causou o acidente pertencia ao reclamado. Em sua contestação, alegou 

inexistir provas de que o bovino que ocasionou o acidente é de sua 

propriedade, considerando a existência de várias propriedades rurais no 

entorno da rodovia. Por sua vez, o reclamado impugnou a contestação 

juntando cópia da marca do bovino aos autos, informando se tratar da 

marca da empresa reclamada (ID 10943214). Devidamente intimado para 

apresentar a marca de seu rebanho, quedou-se inerte (ID 21428027). Pela 

sistemática adotada pelo Código de Processo Civil Brasileiro, o ônus da 

prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor (art. 373, I e II, CPC). Com efeito, a parte reclamada não se 

desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Tendo alegado fato extintivo 

do direito da parte autora, caberia ao reclamado o ônus de sua 

comprovação, conforme lição de Humberto Theodoro Júnior: “Quando o 

réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do 

autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma 

iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a 

veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito, Actore non 

probante, absolvitur réus. Quando, todavia, o réu se defende de defesa 

indireta, invocando fato capaz de alterar ou eliminar as conseqüências 

jurídicas daquele outro fato invocado pelo autor, a regra inverte-se. É que, 

ao se basear em fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do 

autor, o réu implicitamente admitiu como verídico o fato básico da petição 

inicial, ou seja, aquele que causou o aparecimento do direito que, 

posteriormente, veio a sofrer as conseqüências do que alude a 

contestação.” (Curso de direito Processo Civil. Vol. I. 41º Edição. Forense. 

p.387/388). No caso dos autos, afirmou que o semovente não lhe 

pertencia, todavia, intimado a apresentar a marca de seu rebanho, 

quedou-se inerte. Assim, entendo que o reclamado não se desincumbiu de 

seu ônus probatório, devendo responder, solidariamente com a 

Concessionária, pelos danos ocasionados ao reclamante. - Dano Material: 

A reparação do dano material tem a finalidade de repor o patrimônio do 

ofendido, na exata proporção do prejuízo sofrido. Assim, estão 

compreendidos em tal espécie o dano emergente e o lucro cessante. Na 

lição de Carlos Roberto Gonçalves: “dano emergente é o efetivo prejuízo, 

a diminuição patrimonial sofrida pela vítima. É, por exemplo, o que o dono 

do veículo danificado por outrem desembolsa para consertá-lo. 

Representa, pois, a diferença entre o patrimônio que a vítima tinha antes 

do ato ilícito e o que passou a ter depois. Lucro cessante é a frustração 

da expectativa de lucro. É a perda de um ganho esperado.” (Op. Cit., pág. 

629). O autor juntou documento comprobatório dos danos sofridos bem 

como demonstrou a culpa dos reclamados devendo, portanto, ser 

ressarcido dos prejuízos materiais sofridos, no importe de R$ 16.598,79 

(dezesseis mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e nove 

centavos), conforme documentos juntados nos IDs 10210303 e 10210342. 

- Dano Moral: No que tange ao dano moral, é cediço que o dano de ordem 

moral caracteriza-se pela ofensa ao íntimo do ser humano, pelo transtorno 

psíquico, pelo abalo físico, mental e moral, ou por qualquer ato, não 

patrimonial, que afronte a reputação da pessoa física ou jurídica perante a 

sociedade. Ocorre, porém, que não há nos autos qualquer prova do 

alegado pelo autor, por conseguinte, não há como este julgador verificar a 

real existência do apontado dano moral. A prova do dano é requisito 

fundamental e obrigatório para a caracterização da obrigação de 

indenizar, não havendo que se falar em reparação se ausente a prova do 

dano. É o ensinamento de Rui Stocco: “... como regra geral, devemos ter 

presente que a inexistência de dano é óbice à pretensão de uma 

reparação, aliás, sem objeto. Ainda mesmo que haja violação de um dever 

jurídico e que tenha existido culpa e até dolo por parte do infrator, 

nenhuma indenização será devida, uma vez que não se tenha verificado 

prejuízo". (Tratado. p. 935). A comprovação do dano se mostra imperiosa 

para a configuração da responsabilidade civil. A ocorrência de dano moral 

ou imaterial não inibe a necessidade da prova de sua efetiva existência, a 

qual poderá ser feita por todos os meios em direito permitidos. Assim a 

lição Humberto Theodoro Júnior: “A convicção do juiz deve ser 

estabelecida segundo meios ou instrumentos reconhecidos pelo direito 

como idôneos, isto é, conforme as provas juridicamente admissíveis. Mas 

não é atributo apenas do Código de Processo Civil a discriminação dos 

meios de prova. De acordo com o art. 332, ‘todos os meios legais, bem 

como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, 

são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a 

defesa". (Curso de Direito Processual Civil. p. 375). Pela sistemática 

adotada pelo Código de Processo Civil Brasileiro, o ônus da prova incumbe 

ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 

(art. 373, I e II, CPC). Com efeito, o autor não se desincumbiu do ônus de 

comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito, como determina 

o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Quando o ofendido alegar ter 
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sofrido dano moral, deverá, necessariamente, provar o prejuízo 

experimentado, sob pena de ver julgado improcedente o seu pedido de 

indenização. Outro, aliás, não é o entendimento de Humberto Theodoro 

Júnior: “Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito 

de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o 

litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos 

alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende 

resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima 

antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Op. 

cit., p. 373.) Há de ressaltar que, apesar da gravidade do acidente, não 

houve maiores conseqüências ao Reclamante, senão os prejuízos 

materiais, que foram reconhecidos nesta sentença. Não há nos autos 

indicativos de que o acidente tenha causado alguma seqüela física ou 

psíquica ao Reclamante, sendo que eventuais hematomas causados ou 

sustos se enquadram naqueles tidos como normais em todo e qualquer 

acidente de trânsito. No mesmo sentido trago os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

QUEDA DA CARGA TRANSPORTADA - CULPA DA EMPRESA RÉ 

COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS - DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - EXCLUSÃO 

EXPRESSA DA COBERTURA - IMPROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA. 

Verificando-se do conjunto probatório que o acidente foi ocasionado pelo 

tombamento da carga que se encontrava no caminhão da ré, que atingiu o 

automóvel do autor que vinha em sentido contrário, tem aquela obrigação 

de indenizar os danos materiais causados pelo abalroamento. Inexistindo 

prova de qualquer prejuízo efetivo, passível de caracterizar dano moral 

indenizável, já que os transtornos ocasionados pelo acidente não 

ingressaram na esfera do dano extra patrimonial, não há que se falar em 

dever de indenizar. Se a causa apontada como preponderante para o 

sinistro não é objeto de cobertura, deve ser mantida a improcedência da 

denunciação da lide”. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.08.466745-3/001. 

Relator: Exmo. Sr. Des. Valdez Leite Machado. Publicação: 03/05/2011). 

“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE 

TRANSPORTE. IMPROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1º GRAU. SENTENÇA 

MANTIDA. Dano extrapatrimonial não demonstrado, à luz do conjunto 

p robatór io .  Recurso  desprov ido” .  (9109016522008826  SP 

9109016-52.2008.8.26.0000, Relator: Campos Mello, Data de Julgamento: 

09/06/2011, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

30/06/2011). Desse modo, não havendo qualquer prova sobre a existência 

do dano moral, não há como deferir o pedido do Reclamante. Decido. Ex 

positis, julgo parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para 

o fim de condenar os Reclamados no pagamento ao Reclamante da 

importância de R$ 16.598,79 (dezesseis mil quinhentos e noventa e oito 

reais e setenta e nove centavos). Determino que sejam os valores 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a incidir desde a data do 

desembolso, e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 

161, § 1º, CTN), a contar a partir do evento danoso (Acidente), ambos 

devidos até o efetivo pagamento. Sem custas e honorários, ex vi art. 54, 

da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de 

execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 

06 (seis) meses, arquive-se, dando-se baixa na distribuição. P.I.C. Campo 

Verde – MT, 18 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 
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Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento. 1. Do julgamento antecipado da lide: O 

deslinde da presente demanda independe de dilação probatória e, assim, 

atento aos princípios da celeridade e economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 2. 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”. É sabido 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 parte reclamante, pois que a 

reclamada é que poderá comprovar que não houve o cancelamento do 

voo ou eventual excludente de ilicitude. Assim, visível a hipossuficiência 

probatória da parte reclamante, cabível a inversão do ônus da prova, 

alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. 3. 

Preliminares: - Inépcia da inicial: A preliminar se confunde com o mérito, 

pelo que deixo para analisar nessa oportunidade. - Ilegitimidade passiva da 

CVC: No caso em comento, restou incontroverso que o pacote turístico, 

incluindo as passagens aéreas foram adquiridos por intermédio da 

reclamada, que, por certo, beneficiou-se com a venda. Como se sabe, 

todos os fornecedores que efetuaram a operacionalização do pacote 

devem responder solidariamente pelos danos suportados pelos 

consumidores em razão da falha na prestação dos serviços (art. 7º do 

CDC). A responsabilidade civil da intermediadora CVC decorre também do 

art. 14 do CDC, que estabelece a solidariedade entre todos aqueles que 

integram a cadeia de fornecedores da relação de consumo. Importante 

também consignar que, a lei, ao assim regrar, prestigiou o princípio da 

reparação integral do consumidor (art. 6º, VI, do CDC), recaindo sobre o 

fornecedor que for demandado para quitar a dívida o direito de regresso 

contra o verdadeiramente responsável pelo ilícito. Por essas razões, 

afasto a preliminar arguida. 4. Mérito: - 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 estão incluídas no conceito 

de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação da culpa (CDC, art. 

3º, § 2º c.c. art. 14). Sobre o tema importante consignar que o STJ, em 

recente decisão, firmou precedente no sentido de que o dano moral no 

caso de cancelamento de voo não é automático, devendo ser analisada a 

circunstância do caso concreto. “DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em 

vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de 

cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. 

Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: 

CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea 

recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais 

supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo 

doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo 

operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa 

ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, 

aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários 

outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar 

acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a 

prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem 
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dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de 

baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da 

ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a 

serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a 

solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia 

aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se 

foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte 

da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à 

ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, 

etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao 

atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, 

dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário 

que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de 

consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. 

Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de 

honorários”. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) No caso 

concreto, entendo que restou caracterizada a conduta ilícita da reclamada. 

Isso porque, a parte reclamante teve cancelado seu voo de volta para sua 

cidade sem qualquer aviso prévio da parte reclamada. Não foram 

prestadas a tempo e modo qualquer informação sobre o motivo do 

cancelamento a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião. A 

parte reclamada não ofereceu qualquer suporte material para os 

reclamantes, que tiveram que efetuar gastos com hospedagem, 

alimentação, bem como adquirir novas passagens aéreas para retornar da 

viagem. Não há dúvida, pois, que a parte reclamada, imprudentemente, 

violou direito e causou dano a parte reclamante, de modo que sua 

condenação à devida reparação é medida que se impõe, como forma de 

compensar os prejuízos morais causados e, de modo reflexo, puni-la pela 

ofensa. Ao mesmo tempo em que serve de lenitivo, de consolo, atua como 

sanção ao lesante, como fator de desestímulo, a fim de que não volte a 

praticar atos danosos à personalidade de outrem. No mesmo sentido vem 

decidindo os Tribunais Pátrios: “EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - 

DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VÔO - 

DANO CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. O atraso de voo e o 

descaso são suficientes para causar dano moral. Presentes os requisitos 

ensejadores da responsabilidade civil, impõe-se o dever de indenizar. A 

fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa 

cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com 

razoabilidade, proporcionalmente ao grau de ilícito, ao nível 

socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.19.136029-6/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 

14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

31/01/2020) 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 conseqüência, 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$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. - Dano material: A reparação 

do dano material tem a finalidade de repor o patrimônio do ofendido, na 

exata proporção do prejuízo sofrido. Assim, estão compreendidos em tal 

espécie o dano emergente e o lucro cessante. Na lição de Carlos Roberto 

Gonçalves: “dano emergente é o efetivo prejuízo, a diminuição patrimonial 

sofrida pela vítima. É, por exemplo, o que o dono do veículo danificado por 

outrem desembolsa para consertá-lo. Representa, pois, a diferença entre 

o patrimônio que a vítima tinha antes do ato ilícito e o que passou a ter 

depois. Lucro cessante é a frustração da expectativa de lucro. É a perda 

de um ganho esperado.” (Op. Cit., pág. 629). In casu, analisando os 

documentos juntados pela parte reclamante vê-se que, em decorrência do 

cancelamento do voo, houve despesas com alimentação, hospedagem e 

compra de novas passagens aéreas (IDs 20041957 e 20041954) Assim, a 

reclamada deverá ressarcir o total de R$ 5.913,92 (cinco mil, novecentos 

e treze reais e noventa e dois centavos), em decorrência dos prejuízos 

materiais suportados pela parte reclamante. Decido. Ex positis, julgo 

procedentes os pedidos aduzidos na inicial para CONDENAR a parte 

reclamada: a) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

danos morais e; b) ao pagamento de R$ 5.913,92 (cinco mil, novecentos e 

treze reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais. Quanto 

ao dano moral determino que sejam os valores corrigidos monetariamente 

pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, por se tratar 

de responsabilidade contratual. Determino que os valores da condenação 

pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, 

desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo 

em 1% ao mês, devidos desde a citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual. Sem custas e honorários, ex vi art. 54, da Lei nº 9.099/95. 

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 06 (seis) meses, 

arquive-se, dando-se baixa na distribuição. P.I.C. Campo Verde – MT, 18 

de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento. - Do julgamento antecipado da lide: O 

deslinde da presente demanda independe de dilação probatória e, assim, 

atento aos princípios da celeridade e economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, nos termos do 

artigo 355, I, do CPC. - Do mérito: Por se tratar de responsabilidade civil 

devido a atos praticados pela Administração Pública, deverá ser analisado 

sob a égide da responsabilidade civil objetiva. Assim é a determinação do 

art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “A administração 

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

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

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

ao seguinte (...) §6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 

Explica Alexandre de Morais que, em se tratando de responsabilidade civil 

do Estado, deve ser analisado os seguintes requisitos: “ocorrência de 

dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o 

dano e a ação ou omissão administrativa e a ausência de causa 

excludente da responsabilidade estatal”. (Curso de Direito Constitucional; 

Ed. Atlas, 2002; p.346). Por se tratar de responsabilidade objetiva, 

prescinde da comprovação de culpa por parte da requerente, bastando a 

demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Nos dizeres do 

Douto doutrinador Willian Douglas, no caso de responsabilidade objetiva: 

“a noção de culpa é ampliada com a idéia de que basta o acidente, a 

imprevisível irregularidade do serviço, para responsabilizar o Estado (...) 

Basta a comprovação do dano, da atividade estatal e do nexo entre eles. 
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Não é necessário, aqui, a falta do serviço: basta o fato do serviço”. 

(Curso de Direito Constitucional. Impetus. 7º Ed. 2000, p.306). Outro não é 

o entendimento de Carlos Roberto Gonçalves: “não se exige 

comportamento culposo do funcionário. Basta que haja o dano, causado 

por agente do serviço público agindo nessa qualidade, para que decorra o 

dever do estado de indenizar. A jurisprudência nesse sentido, inclusive do 

pretório excelso, é pacífica. Confira-se: A responsabilidade civil das 

pessoas de direito público não depende de prova da culpa, exigindo 

apenas a realidade Dio prejuízo injusto (RTJ 55/516)”. (Direito Civil 

Brasileiro. Vol. IV: Responsabilidade Civil. 3º edição. Saraiva: 2008, p.132). 

A responsabilidade objetiva, uma vez caracterizada no caso concreto, 

impõe ao lesado tão somente demonstrar a ocorrência do fato 

administrativo, do dano e nexo causal. In casu, tenho que restou 

comprovado o ato ilícito praticado pelo reclamado. As provas coligidas aos 

autos comprovam que, mesmo após o pagamento da dívida, o reclamado 

protestou de forma indevida a autora, além de inscrever seu nome em 

dívida ativa. No caso dos autos, a Requerente alega que no ano de 2011, 

residente em Campo Verde-MT, recebeu de seu avô, residente em Santa 

Catarina-SC, a importância de R$100.000,00 (cem mil reais), por doação, 

valores devidamente declarados no imposto de renda exercício 2012, 

ano-calendário/2011. Alega que recolheu o ITCMD, imposto incidente sobre 

a doação, em favor do Estado de Santa Catarina-SC, onde ocorreu o fato 

gerador. Todavia, recentemente teve conhecimento de que seu nome 

estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito e em consulta perante 

a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, obteve a informação deu 

o débito negativado foi originado pelo não recolhimento do ITCMD de 4% da 

doação recebida do seu avô. Entretanto, o tributo ora cobrado pelo Estado 

de Mato Grosso, foi devidamente recolhido para o Estado de Santa 

Catarina-SC, local onde reside o doador (IDs14667322, 14863812, 

14863837, 14863865, 14863897, 14863937, 14863980 e 14864020). A 

Requerente, como forma de comprovação de suas alegações, trouxe aos 

autos a Certidão de Protesto, DIEF ITCMD - Estado de Santa Catarina-SC, 

os boletos e os comprovantes de pagamento do respectivo tributo ao 

Estado de Santa Catarina-SC, a Certidão de Dívida Ativa CDA do Estado de 

Mato Grosso-MT, a Declaração do Imposto de Renda exercício 2012, 

ano-calendário 2011 em nome da Requerente. No entanto, mesmo assim, a 

parte reclamada efetivou, de forma indevida, o protesto de seu nome, 

inscrevendo seu nome na dívida ativa (ID 14667361). As alegações da 

Fazenda Pública de que não teria localizado o recolhimento do ITCMD e de 

que a CDA foi expedida com base em informações da Receita Federal que 

junto ao SEFAZ-MT, não tem o condão de afastar sua responsabilidade, 

pois cabia a ela tomar as cautelas necessárias para aferir se, de fato, 

houve o pagamento do imposto. Ademais, a presunção de certeza e 

liquidez da CDA admite prova em contrário, não sendo absoluta. Nesse 

interim, fácil perceber que a autora comprovou ter efetuado o pagamento 

do ITCMD. A parte autora, em sua declaração anual de imposto de renda, 

declarou a doação recebida, afastando, com isso, qualquer argumentação 

no sentido da desinformação quanto ao seu pagamento. Importante 

também consignar que a Constituição Federal, em seu artigo 155, § 1ª, II, 

informa que o ITCMD pode ser pago no domicilio do doador, fato este 

ocorrente nos autos. “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, 

de 1993) I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 

direitos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) (...) § 

1º O imposto previsto no inciso I:(Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 3, de 1993) (...) II - relativamente a bens móveis, títulos e 

créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou 

arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal.” Não há 

dúvida, pois, que a parte reclamada, imprudentemente, violou direito e 

causou dano a reclamante, de modo que sua condenação à devida 

reparação é medida que se impõe, como forma de compensar os prejuízos 

morais causados e, de modo reflexo, puni-la pela ofensa. Ao mesmo 

tempo em que serve de lenitivo, de consolo, atua como sanção ao lesante, 

como fator de desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos danosos 

à personalidade de outrem. E não diga inexistir prova da existência do 

dano moral sofrido, porquanto este, salvo casos especiais, dispensa 

prova em concreto, tendo em vista que se passa no interior da 

personalidade e existe in re ipsa. Trata-se de presunção, que dispensa a 

demonstração do prejuízo alegado. É o chamado dano moral presumido, 

que independe de demonstração, pois é inerente ao próprio procedimento 

equivocado do ofensor. É o que se infere, aliás, dos reiterados julgados 

do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cuidando-se de protesto 

indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, 

conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, 

ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, 

prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte. 2. Agravo 

interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1328587/DF, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 

22/05/2019) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. 

PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

configura-se 'in re ipsa', prescindindo de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica. Precedentes específicos. 2 - Razoabilidade do 

quantum indenizatório arbitrado na origem restabelecido pela decisão 

monocrática que deu provimento ao recurso especial. 3 - Agravo 

regimental desprovido”. (AgRg no REsp 860.704/DF, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 

19/04/2011) No mesmo sentido vem decidindo os Tribunais Pátrios: 

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - ESTADO DE MINAS GERAIS - PROTESTO 

INDEVIDO - DÉBITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO ESTADO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, 

bastando para a sua configuração a comprovação do dano, do fato 

administrativo e do nexo de causalidade entre eles, sendo que, tendo 

havido o protesto indevido em desfavor da requerente, deve ser mantida a 

condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. 2. 

Sobre o quantum indenizatório deve incidir juros moratórios pelos índices 

da Lei nº 11.960/2009, desde o evento danoso, em conformidade com o 

artigo 398 do CC/02 e a Súmula 54 do STJ, aplicando-se a correção 

monetária desde o julgamento (Súmula 362 do STJ), pelo IPCA-E, na linha 

do entendimento adotado pelos Tribunais Superiores. 3. Primeiro recurso 

desprovido e segundo recurso parcialmente provido”. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0000.17.035056-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da 

Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/0019, publicação 

da súmula em 12/08/2019) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - NEXO DE 

CAUSALIDADE - CONFIGURAÇÃO - 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - 

MANUTENÇÃO. - O Estado tem dever de indenizar os danos decorrentes 

da prestação de serviço público, por força da aplicação da teoria da 

responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, CRFB). - Comprovado o nexo de 

causalidade entre a conduta da parte ré e o dano causado à parte autora, 

resta caracterizada a responsabilidade civil do demandado, que deve 

indenizar o autor pelo prejuízo moral suportado”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0394.15.007355-6/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2019, publicação da súmula em 

07/05/2019) 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 conseqüência, 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, 
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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$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Por corolário, deve-se 

reconhecer a inexistência de débito referente a relação jurídica discutida 

nos autos, confirmando, in totutm, a liminar deferida nos autos. Quanto a 

liminar, faço apenas uma ressalva. Não há necessidade de depósito do 

montante integral para suspensão da exigibilidade do credito tributário, por 

ser essa apenas uma das hipóteses. Outra hipótese é a concessão de 

liminar, nos termos do art. 151, V, do CTN: “Art. 151. Suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário: (...) V – a concessão de medida liminar 

ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial.” Neste 

sentido: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. 

HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. As hipóteses de 

suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V 

do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples 

presença da situação constante do último inciso, independentemente da 

existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no 

REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 

19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. 

Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se 

que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do 

STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso 

Especial provido”. (REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019) Por essas 

razões, mantenho a decisão liminar, não havendo razão a irresignação 

defensiva. Decido. Ex positis, julgo totalmente procedente os pedidos 

aduzidos na inicial para o fim de: a) CONDENAR a reclamada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais; b) 

CONFIRMAR a liminar deferida, tornando-a definitiva. 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). Sem custas 

e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, não sendo requerida a 

execução no prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 18 de fevereiro de 

2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-84.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONINA PARREIRA DE LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO OAB - MS13312 (ADVOGADO(A))

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento. 1. Do julgamento antecipado da lide: O 

deslinde da presente demanda independe de dilação probatória e, assim, 

atento aos princípios da celeridade e economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, nos termos do 

artigo 355, II, do CPC. Isso porque, apesar de devidamente citado (ID 

22406609), o reclamado não compareceu a audiência nem apresentou 

qualquer justificativa plausível 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, ainda, nos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil, o primeiro do 

seguinte teor: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz”. - Mérito: 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 se tratar de 

responsabilidade subjetiva, deverá ser comprovado: a) ação ou omissão; 

b) dolo ou culpa; c) nexo causal e; d) dano. Os danos morais, no caso, 

decorrem da conduta ilícita do réu que extrapolou os limites do mandato ao 

reter indevidamente os valores, razão pela qual é impositiva a condenação 

em indenizar pelos danos morais. Não há como negar o fato de que a 

perda de confiança gerada extrapola os meros aborrecimentos. O 

mandatário não cumpriu com a sua obrigação ao não repassar a mandante 

valor que fazia jus. Configurado, portanto, o ato ilícito capaz de gerar 

indenização por danos morais, por violar a lealdade e a boa-fé. Assim já 

decidiu o STJ: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISPOSITIVOS 

INVOCADOS. COMANDO NORMATIVO INEFICAZ. ARGUMENTOS 

DISSOCIADOS DO ARESTO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA 

FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº 284 DO STF. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁSULA ABUSIVA. 

LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. QUEBRA DE 

CONFIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTE DA TERCEIRA 

TURMA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 

AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. A 

prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, 

aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem 

lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, 

importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres 

ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples 

descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos 

materiais e morais causados (REsp 1.740.260/RS, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/6/2018). (...) 5. Agravo 

interno não provido”. (AgInt no AREsp 1329298/GO, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 13/12/2018) No 

mesmo sentido os Tribunais Pátrios: “EMENTA: APELAÇÃO- AÇÃO DE 

COBRANÇA- INAPROPRIAÇÃO DA AÇÃO- NULIDADE DA INTIMAÇÃO 

PARA AUDIÊNCIA- NÃO OCORRÊNCIA- APROPRIAÇÃO INDÉBITA 

ADVOGADO- DANO MORAL- QUANTUM. (...) A retenção indevida de 

valores sacados em ação previdenciária impõem ao patrono a restituição 

do valor e ainda a condenação pelos danos morais que sua conduta ilícita 

causou. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve se atentar 

para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento 

indevido, proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um 

desestímulo à prática de condutas abusivas.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0684.16.002244-9/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 14/11/2019, publicação da súmula em 03/12/2019) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - LEVANTAMENTO 

DE ALVARÁ POR ADVOGADO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA DO VALOR 

DEVIDO AO CLIENTE - RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO 

- QUANTUM INDENIZATÓRIO. I- Estando claramente configurada a prática 

de ilícito pela advogada do autor, ao deixar de repassar ao seu cliente os 

valores a este pagos por meio de alvará judicial, deve responder pelos 

prejuízos causados por sua conduta. II- Patente o transtorno, o desgosto e 

frustração sofridos por aquele que se vê ludibriado pela sua própria 

procuradora, a quem depositou a especial confiança e credibilidade, mas 

se apropriou do dinheiro que lhe cabia por direito, de caráter alimentar, 

fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais. III- Na 

valoração da verba indenizatória a título de danos morais deve ser levada 

em conta a dupla finalidade da reparação, buscando-se um efeito 

repressivo e pedagógico, e propiciando à vítima uma satisfação, sem que 

isto represente para ela uma fonte de enriquecimento sem causa”. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.12.203011-7/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 

18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2018, publicação da súmula em 

15/03/2018) Não se pode também deslembrar o fato de a autora ser 

pessoa idosa, que precisa do dinheiro para sua subsistência. No entanto, 

em vez disso, teve vários transtornos, como a necessidade de 

contratação de novo advogado para resguardar seu direito. Tanto que 

entrou com ação de prestação de contas, julgada procedente, na 

esperança de que o causídico cumprisse com seu dever, devolvendo-lhe 
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o que lhe era de direito (ID 21789479). Reconhecida a existência do dano 

moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Decido. Ex positis, julgo totalmente procedente os pedidos 

aduzidos na inicial para o fim de CONDENAR o reclamado ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. 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 a citação. Sem custas e honorários, 

consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Certificado o trânsito em julgado, não sendo requerida a execução no 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002099-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Santin Antonio Stachack (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento. 1. Do 

julgamento antecipado da lide: O deslinde da presente demanda independe 

de dilação probatória e, assim, atento aos princípios da celeridade e 

economia processuais, conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. 2. Mérito: Trata-se de reclamação em que o autor 

busca ser ressarcido pelos gastos com avarias do veículo adquirido do 

reclamado. Consta dos autos que em 24/09/2018, o reclamante adquiriu do 

reclamado o veículo Ford/Versailles 2.0, ano 1993, pelo valor de R$ 

6.000,00 reais. O pagamento foi feito mediante a entrega de R$ 3.800,00 

reais em dinheiro e mais uma motocicleta Honda Biz, ano 2007, placa 

JYT-1035. Aduz que após a compra teve que gastar R$ 2.218,00 reais em 

decorrência de problemas no veículo. - Despesas do veículo: Pela 

sistemática adotada pelo Código de Processo Civil Brasileiro, o ônus da 

prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor (art. 373, I e II, CPC). No caso, entendo que o reclamante não se 

desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato constitutivo de 

seu direito. Isso porque formalizou contrato verbal com a parte adversa. 

Assim, não há como inferir que os gastos por ele efetuado foi decorrência 

de defeito oculto. Tanto que pela simples ida à oficina foi constatada a 

necessidade de pequenos reparos em decorrência de troca de óleo feita 

incorretamente, que ocasionou travamento do motor. O reclamante deveria 

ter sido mais cauteloso e feito um contrato escrito, com vistoria prévia, 

com dados relevantes sobre o estado de conservação do bem, já que os 

automóveis estão sujeitos no decorrer do tempo a um desgaste natural. 

Todavia, assim não o fez. Ademais, o veículo adquirido dita de 1993, ou 

seja, possui mais de 25 anos de uso. É previsível que um veículo usado 

apresente problemas e haja necessidade de reparos. Além disso, os 

serviços feitos pelo reclamante são normais, considerando o ano do 

veículo e o consequente desgaste natural. Neste sentido já decidiu a 

Turma Recursal de Mato Grosso, em caso semelhante: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO USADO. 

DEFEITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESGASTE NATURAL. 

DANO MATERIAL INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO. O consumidor que 

adquire VEÍCULO USADO, em face do desgaste natural das peças, deve 

ter cautela na hora da COMPRA, vistoriando o automóvel com mecânico de 

sua confiança, para ter ciência das reais condições do bem e dos riscos e 

prejuízos que podem ocorrer.(...)”. (ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recursos: 

8013140-27.2010.811.0003 e 8012133-29.2012.811.0003 Juizado Especial 

Cível de Rondonópolis Recorrente: América Veículos – Baldin & Gaiva 

Ltda-ME. Recorrido: Beatriz Antonieta Lopes.) “RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. VEÍCULO USADO ADQUIRIDO EM REVENDA. DEFEITO NO 

MOTOR. AUTOMÓVEL COM 8 (OITO) ANOS DE USO. DESGASTE 

NATURAL PELO TEMPO DE USO. RESPONSABILIDADE DA REVENDA NÃO 

CARACTERIZADA. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. O autor adquiriu um veículo da empresa ré, em julho de 

2011, marca renault senic, ano/modelo 2003/2004, cujo valor acertado foi 

de r$ 24.000,00. disse que, em setembro de 2011, o automóvel começou a 

apresentar problemas, os quais foram sanados por mecânico de sua 

confiança, mediante divisão das despesas entre o vendedor e o compra 

dor. Contudo, em março de 2013, o veículo apresentou novos problemas 

que impossibilitaram o seu uso. Requereu a rescisão contratual, com a 

devolução dos valores investidos e o ressarcimento de despesas com 

aluguel de veículo. No que tange ao motor do VEÍCULO (ano 2003/2004), 

considerando que contava com oito (8) anos na data da aquisição, 

presume-se o seu desgaste natural, tese confirmada pela testemunha 

trazida pelo próprio autor, que afirmou que "o defeito apresentado ocorre 

quanto o carro é rodado os defeitos apresentados são de desgaste 

decorrente de excesso de uso em quilometragem"(fl. 40). Ademais, cabe 

ao comprador certificar-se, no momento da compra de um veículo usado, 

acerca das condições do automóvel, sobretudo porque os veículos 

usados naturalmente necessitam de reparos pelo tempo de uso. Não 

havendo prova de vício oculto, ônus que competia ao autor, na forma do 

artigo 333, inciso I, do CPC, não há dever de indenizar. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no artigo 46 da Lei n.º 

9.099/95. RECURSO IMPROVIDO”. (TJRS; Recurso Cível Nº 71004744710, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin 

Bigolin, Julgado em 05/11/2014). Assim, não tendo tomado qualquer 

cautela na feitura do negócio, seria até ilógico a concessão de seu pedido, 

já que iria contra a razoabilidade e boa-fé, por se tratar de nítido 

comportamento contraditório (venire contra factum proprium). - Pedido 

contraposto: Não merece guarida a pretensão do reclamado de receber 

valores gastos com manutenção da motocicleta, pelos mesmos 

fundamentos externados quando da análise do pedido do reclamante. 

Frise-se, novamente que, como se sabe, aquele que adquire veículo 

usado deve adotar determinadas cautelas, antes de concretizar o 

negócio, inclusive vistoria por profissional habilitado, já que os automóveis 

estão sujeitos no decorrer do tempo a um desgaste natural. No caso em 

apreço, não há indícios de que a requerente tenha agido com cautela 

quanto à checagem do estado da motocicleta e nem verificado em órgãos 

especializados os dados atinentes ao ano de fabricação. Assim, seria 

contra a razoabilidade e boa-fé deferir sua pretensão, por se tratar de 

nítido comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 

Dispositivo. Ex positis, julgo totalmente improcedente a ação. Julgo 

totalmente improcedente o pedido contraposto. Sem custas e honorários, 

consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as baixas 

e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento. 1. Do julgamento antecipado da lide: O 

deslinde da presente demanda independe de dilação probatória e, assim, 

atento aos princípios da celeridade e economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 2. Empresa em 

Recuperação judicial: Entendo que o fato de a empresa estar em 

Recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação. Nos termos 

do artigo 52, III, da Lei 11.101/2005 o juiz “ordenará a suspensão de todas 

as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6.º desta Lei, 

permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, 

ressalvadas as ações previstas nos §§ 1.º, 2.º e 7.º do art. 6.º desta Lei 

e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3.º e 4.º do art. 49 

desta Lei.” Explica André Luiz Santa Cruz que: “O dispositivo em questão 

cuida da instauração do chamado juízo universal, já analisado quando do 

estudo do processo falimentar. Na recuperação judicial também há a 

instauração do juízo universal e também há exceções a este. Assim, em 

princípio todas as ações e execuções contra o devedor são suspensas, 

com exceção das ações que demandam quantia ilíquida (art. 6.º, § 1.º), 

das ações que correm perante a Justiça do Trabalho (art. 6.º, § 2.º), das 

execuções fiscais (art. 6.º, § 7.º) e das ações e execuções movidas por 

credores cujos créditos não se sujeitam à recuperação judicial, nos 

termos do art. 49, §§ 3.º e 4.º, da LRE. Destaque-se, porém, que nesses 

casos o juízo universal não atrairá as demandas suspensas para a sua 

competência: a lei deixou claro que elas se suspendem, mas continuam 

nos respectivos juízos onde estão sendo processadas, sobretudo porque 

essa suspensão é temporária (...).” (Curso de Direito Empresarial, 2017). 

A suspensão das ações e execução é temporária porque a própria lei 

estipula um prazo para seu regular prosseguimento no Juízo onde foi 

proposta. Esse prazo de suspensão das ações é de 180 dias, nos termos 

do artigo 6º, caput c/c §4º, da Lei 11.101/2005: “Art. 6º A decretação da 

falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 

suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em 

face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio 

solidário. (...) § 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o 

caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável 

de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento 

da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito 

dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, 

independentemente de pronunciamento judicial”. Transcorrido o prazo, 

restabelece o direito dos credores de prosseguirem com suas ações ou 

execução. É bem verdade que o STJ vem mitigando tal regra, permitindo 

que a suspensão extrapole o prazo de 180 dias, desde que tenha havido 

a aprovação do plano de Recuperação Judicial: “Processual civil. Conflito 

positivo de competência. Agravo regimental. Juízo de Direito e Juízo do 

Trabalho. Recuperação judicial. Reclamação trabalhista. Atos de 

execução. Montante apurado. Sujeição ao Juízo da Recuperação Judicial. 

Art. 6.º, § 4.º, da Lei n. 11.101/2005. Retomada das execuções 

individuais. Ausência de razoabilidade. Competência da Justiça estadual. 

(…) 3. A Segunda Seção do STJ tem jurisprudência firmada no sentido de 

que, no normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada 

das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 

dias de que trata o art. 6.º, § 4.º, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo 

regimental desprovido.” (AgRg no CC 101.628/SP, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, 2.ª Seção, j. 25.05.2011, DJe 01.06.2011). Isso porque com a 

aprovação do plano, há a novação dos créditos a ele submetidos, e a 

decisão que o homologa constitui novo título executivo em favor dos 

credores. Assim, as eventuais execuções contra o devedor, que estavam 

suspensas, devem ser extintas, devendo o credor receber seu crédito na 

forma e modo aprovado do plano. Ocorre que no caso dos autos, há 

alguns fatores que impede a extinção da ação, conforme defende a 

empresa recuperanda. Primeiro, porque não há nos autos qualquer 

comprovação de que foi aprovado o plano de recuperação judicial bem 

como que o possível crédito do autor tenha sido nele contemplado. 

Segundo, porque a empresa questionou inclusive o valor cobrado pelo 

autor, dizendo se tratar de cobrança indevida, o que torna a quantia 

ilíquida, autorizando o prosseguimento da ação (art. 6, §1ª, da lei 

11.101/05) Assim, a ação de cobrança deve prosseguir para a definição 

do crédito perseguido (art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005), devendo o 

credor, após sua liquidação, habilitá-lo no processo de recuperação 

judicial. Assim vem decidindo o STJ: "PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO 

POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

(LEI N. 11.101/05). AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. 

DEMANDA ILÍQUIDA. EXECUÇÃO. MONTANTE APURADO. HABILITAÇÃO 

DO CRÉDITO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não há óbice ao 

prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa 

em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à 

competência do juízo universal. (...) 4. Agravo regimental desprovido." 

(AgRg no CC 133.612/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015). Posto isso, 

entendo que o processo deverá prosseguir neste Juízo até seu julgamento 

meritório, pelo que afasto a preliminar arguida pela reclamada. 3. Mérito: 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo reclamante em face da parte 

reclamada, requerendo o recebimento de R$ 6.000,00 reais, em 

decorrência de prestação de serviço, nos termos das notas fiscais 09 e 

11. Quanto à nota fiscal nº 09, no valor de R$ 12.000,00 reais, alega que a 

parte reclamada efetuou o pagamento de R$ 11.000,00 reais, restando R$ 

1.000,00 reais a receber. No que tange à nota fiscal nº 11, de R$ 5.000,00 

reais, a parte reclamada não efetuou o pagamento. Fato incontroverso nos 

autos é que houve o contrato de prestação de serviço firmado entre as 

partes (ID 1316147). A questão a ser dirimida é se a parte reclamada 

efetuou o pagamento integral dos valores acordados. Pela sistemática 

adotada pelo Código de Processo Civil Brasileiro, o ônus da prova incumbe 

ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 

(art. 373, I e II, CPC). Com efeito, entendo que o autor comprovou o fato 

constitutivo de seu direito. Isso porque juntou aos autos conversas 

realizadas com representantes da empresa onde ficou demonstrado 

claramente o não pagamento integral do contrato (ID 1316147). Ademais, a 

empresa em sua defesa não impugnou os documentos por ele juntado. 

Sendo assim, a de refutar autêntico o documento juntado pela parte autora 

(art. 411, III, CPC). Assim, não havendo dúvida sobre a veracidade dos 

fatos constantes no documento, há que dar a seu conteúdo valor 

probatório, na forma do art. 412, do CPC: “Art. 412. O documento particular 

de cuja autenticidade não se dúvida prova que o seu autor fez a 

declaração que lhe é atribuída. Parágrafo único. O documento particular 

admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que 

pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar 

os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não 

ocorreram”. Importante consignar que a doutrina entende que mesmo 

sendo possível que conversas de aplicativos seja objeto de ata notarial, o 

procedimento não é necessário para sua admissibilidade como meio de 

prova, conforme se influi do enunciado 636 do FPPC: “As conversas 

registradas por aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais 

podem ser admitidas no processo como prova, independentemente de ata 

notarial”. De fato, tendo comprovado a existência de saldo remanescente 

a receber, outra solução não há que a procedência da ação. - Dispositivo: 

Ex positis, julgo procedente os pedidos aduzidos na inicial para 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). Determino que os valores da condenação sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o vencimento de cada nota fiscal, 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação 

(art. 405, CC). Sem custas e honorários, ex vi art. 54, da Lei nº 9.099/95. 

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 06 (seis) meses, 

arquive-se, dando-se baixa na distribuição. P.I.C. Campo Verde – MT, 18 

de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento. - Do julgamento antecipado da lide: O 

deslinde da presente demanda independe de dilação probatória e, assim, 

atento aos princípios da celeridade e economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. - Perda do objeto: 

Pugna, a parte reclamada, pela extinção do feito, em decorrência de já 

haver acordo firmado entre as partes. O acordo afirmado pelo reclamado 

não engloba a dívida em análise neste processo (ID 1308650). O acordo 

e n g l o b a  o s  p r o c e s s o s  1 2 2 3 - 0 9 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 5 1  e 

11222-24.2015.811.0051, não havendo qualquer ajuste referente ao 

processo em curso (processo 8011222-62.2015.811.0051). Posto, afasto 

a pretensão da parte reclamada. As demais preliminares se confundem 

com o mérito. - Prescrição: Nos termos do artigo 205, caput, do CC/02: 

“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela 

prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. A prescrição é 

um instituto de direito material, que atinge a pretensão do direito do autor. 

Explica o renomado doutrinador Silvio de Salvo Venosa que “o direito exige 

que o devedor cumpra sua obrigação e permite ao credor valer-se dos 

meios necessários para receber seu crédito. Se o credor, porém, 

mantém-se inerte por determinado tempo, deixando estabelecer situação 

jurídica contrária a seu direito, este será extinto. Perpetuá-lo seria gerar 

terrível incerteza nas relações sociais. Existe, pois, interesse de ordem 

pública na extinção dos direitos que justifica os institutos da prescrição e 

decadência”. (Direito Civil. Parte Geral. Editora Atlas. 2004. 4º edição, p. 

630). No atual Código Civil o prazo para o ajuizamento da ação 

indenizatória é de 03 anos, conforme se dessume do artigo 206, § 3º, V, 

que assim dispõe: “Art. 206. Prescreve: § 3 o Em três anos (...): V - a 

pretensão de reparação civil;”. Com fundamento nesse artigo, o STJ 

consolidou seu entendimento de que o prazo prescricional da ação de 

indenização por negativação indevida é de 03 anos, na forma do art. 206, 

§ 3º, V, do Código Civil de 2002: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos 

nºs 2 e 3/STJ). 2. O prazo prescricional da ação de indenização por danos 

morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é 

de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 

2002.3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1457180/RS, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

02/09/2019, DJe 05/09/2019) Da análise dos autos, denota-se que as 

inscrições do nome da reclamante aos órgãos de proteção ao crédito se 

deram em 13/03/2011 (ID 1308643). Por sua vez, a ação foi proposta em 

30/10/2015, ou seja, há mais de 03 (três) anos das negativações. Assim, 

a de ser reconhecida a prescrição da pretensão da reclamante. Decido. 

Ex positis, reconheço a prescrição da pretensão da reclamante e, em 

conseqüência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, II, do CPC. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se estes autos, com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 18 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000939-29.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WALTENIR MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000939-29.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): WALTENIR MANOEL DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. WALTENIR MANOEL DA SILVA propôs a 

presente ação de RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSS 

- Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

sustentando que reúne todos os requisitos fáticos e legais para 

procedência do pedido, mas que o benefício foi negado pela autarquia 

federal. Pediu, assim, o restabelecimento do auxílio-doença desde a data 

da cessação administrativa, e a conversão em aposentadoria por invalidez 

a partir da data da perícia, com renda mensal de 100% do salário de 

contribuição. A parte requerente juntou os documentos comprobatórios, 

com comunicação de decisão com indeferimento do pedido administrativo 

em ID 22971582. O INSS apresentou contestação, pedindo a 

improcedência do pedido inicial. Laudo pericial EM id 27309856, do qual 

tiveram vista as partes. É o relatório. DECIDO. Conforme art. 59 da Lei 

8.213/91, “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”, sendo que para sua concessão 

exige-se, além da qualidade de segurado, a carência mínima de 12 

contribuições mensais (art. 25, I). Quanto à aposentadoria por invalidez, o 

art. 42 da Lei 8.213/91 prevê que “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”. “A aposentadoria por 

invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença”, condicionada à perícia a ser realizada pelo INSS e 

ressalvadas as hipóteses de doenças anteriores à condição de segurado 

(art. 43). Partindo desses preceitos, observo que a qualidade de 

segurado, o cumprimento do período de carência e a incapacidade inicial 

são incontroversos, tanto que o auxílio-doença foi concedido à parte 

autora em sede administrativa. Reside a controvérsia em saber se a 

incapacidade é permanente, isto é, se o trabalhador é insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

tal fato foi devidamente comprovado pelo laudo pericial, que concluiu que a 

incapacidade é PERMANENTE e TOTAL (incapacidade para toda e 

qualquer atividade laboral, sem prognóstico de recuperação). Dessa 

forma, presentes os requisitos legais, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida 

encontra respaldo legal, vez que neste momento processual há certeza do 

direito e perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o benefício 

ora deferido tem como objeto prover a subsistência da parte autora, que 

não pode mais aguardar todo o tramite do processo para só então passar 

a auferi-lo. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA e para CONDENAR o réu a implantar em favor da parte autora, 

no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício pleiteado, conforme segue: 1- o 

nome do segurado: WALTENIR MANOEL DA SILVA 2- o benefício 

concedido: AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. 3- a renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO 3- a data de 

início do benefício APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIB: 27/10/2018 4- 

a renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO Observa-se a 

complementação necessária, conforme descrito pela parte autora – “o 

pagamento do benefício foi mantido pelo seu valor integral durante os seis 

primeiro meses contados da data da cessação (de 27/10/2018 a 

26/04/2019); com redução de 50% pelo período seguinte de seis meses 

(de 27/04/2019 a 26/10/2019) e com redução de 75% por mais seis meses 

(de 27/10/2019 a 26/04/2020), ao término do qual será definitivamente 
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cessado” Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores 

retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal retroativa à 

data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009).” (REsp 1.492.221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, a teor da Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”). TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: 

Determino que a correção monetária se dê na forma das Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. 

Região e Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111 STJ – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Canarana, 12 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000490-71.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LOPES PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU DOS SANTOS NETO (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CANARANA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para que a parte 

autora, através de seu patrono, tenha CIÊNCIA do inteiro teor da Decisão 

Monocrática retro. Bem como para que maniefste-se, caso queira, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000092-90.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DIEHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000092-90.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: ALFREDO DIEHL REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 1. 

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença movido em face do 

BANCO DO BRASIL, na qual se pugna pelo pagamento de diferenças de 

índices de correção monetária havidas no mês de março de 1990, 

aplicáveis à cédulas de crédito rural. É o relatório. Decido. 2. Sobre a 

temática, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em Decisão 

Monocrática proferida no Resp. n° 1319.232/DF, concedeu tutela de 

urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos de divergência 

interpostos pela União no âmbito da APC n° 94.0008514-1 (Tema de 

repercussão geral n° 810). 3. Deste modo, DETERMINO a suspensão do 

presente feito até ulterior decisão e fixação de tese pelo Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo. Aguarde-se no arquivo 

provisório. Intime-se. Cumpra-se Canarana, 18 de fevereiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001191-32.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FRANCISCO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON EMERSON BELLUCO OAB - GO30662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos do Despaho ID 29229787, impulsiono os autos para INTIMAR 

AS PARTES para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer das 

matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-68.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LOVANI INES DILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Decisão ID 29287830, impulsiono os autoa a fim de INTIMAR 

AS PARTES para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer das 

matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000559-06.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FERREIRA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000559-06.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): BENEDITA FERREIRA DE ASSUNCAO REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, etc. 

BENEDITA FERREIRA DE ASSUNÇÃO propôs a presente ação de 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em desfavor do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando 

que reúne todos os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido, 

mas que o benefício foi negado pela autarquia federal. A parte requerente 

juntou os documentos comprobatórios com comunicação de decisão com 

indeferimento do pedido administrativo. O INSS apresentou contestação, 

pedindo a improcedência do pedido inicial. Realizada a audiência de 

instrução, foram ouvidas testemunhas. É o relatório. DECIDO. A Lei 

8.213/91, em seu artigo 55, § 3º, prevê que “a comprovação de tempo de 

serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Nesse 

sentido, de que a prova unicamente testemunhal não é suficiente para 

comprovação da atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do 

Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Superior Tribunal 

de Justiça, vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

– Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Superior Tribunal de Justiça – A prova exclusivamente testemunhal 

não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção 

de benefício previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foram 

juntados aos autos pela parte autora diversos documentos, que 

constituem início de prova material do vínculo ruralista da parte autora. 

Contudo, em sede de audiência e em depoimento pessoal, a autora afirmou 

que sempre trabalhou como contratada em fazendas, não logrando êxito 

em seu depoimento, bem como de suas testemunhas, a comprovação do 

exercício de atividade rural em regime de economia familiar, requisito este 
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para a concessão do benefício. Dessa forma, verifica-se que a parte 

autora não comprovou o exercício de atividade rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

suficiente para atender à carência do referido benefício, e assim o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial; Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios, os 

quais permanecem suspensos ante o deferimento de justiça gratuita. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Canarana, 18 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000617-09.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO PENIDO DE AZEREDO OAB - MG83042 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. P. (REQUERIDO)

A. S. Z. C. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000617-09.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: JOSE ADRIANO PINTON, 

AMANDA SUZIAN ZAGO CUNHA PINTON Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração interposto pela parte autora em face da decisão que 

determinou a emenda da inicial, a fim de comprovar a mora (Id. 21485614). 

É o relatório. Fundamento. Os embargos são tempestivos, razão pela qual 

os conheço e aprecio. De fato, o objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, bem como 

sobre erro material, porventura existente na decisão, nos termos do art. 

1.022, do Código de Processo Civil. O recorrente alega omissão na 

apreciação dos pedidos no tocante à apresentação do documento 

comprobatório da constituição de mora, qual seja, instrumento de protesto 

válido feito pelo 2 º CRI de Canarana. Diz ainda que tal omissão na análise 

do documento juntado pelo autor configura expressamente cerceamento 

de defesa. Pois bem. A comprovação da mora vem disciplinada pelo § 2º, 

do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911, de 1969: "§ 2º 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." Nos 

termos do Decreto-Lei 911, a constituição em mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para o pagamento, ou seja, a mora opera-se ex re, 

independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial pelo 

credor, sendo necessária a carta registrada com aviso de recebimento 

tão-somente como elemento probatório, permissivo à propositura da ação 

de busca e apreensão da coisa alienada fiduciariamente. A via editalícia 

somente é admitida na hipótese de terem sido infrutíferas as tentativas de 

localização do devedor. Prescreve o art. 15, da Lei 9.492/97, que a 

intimação do protesto somente será feita por edital "se a pessoa indicada 

para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou 

ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do 

tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no 

endereço fornecido pelo apresentante". No caso concreto, consta anexo 

à inicial o documento de Instrumento de Protesto (Id. 21109256), e neste 

possível verificar a seguinte mensagem, que transcrevo: " CERTIFICO que 

em 17/06/2019, intimei o devedor dando prazo legal para pagamento do 

presente título, o qual não pagou. Forma de intimação: edital, endereço 

insuficiente." Nota-se, portanto, que o devedor fora intimado pela via 

editalícia e, em que pese contar a informação de endereço insuficiente, 

não há nos autos nenhum documento que comprove terem sido exauridas 

as tentativas de localização do devedor. Assim, vislumbra-se que o autor 

valeu-se de protesto seguido da expedição de edital, sem que antes 

tentasse notificar pessoalmente o requerido através de carta remetida 

para o endereço indicado no contrato. A jurisprudência, nesse ponto, tem 

entendido que a utilização da via editalícia deve ser precedida, 

necessariamente, de notificação ou intimação acerca do protesto, enviada 

para o endereço do devedor, legitimando-se a utilização de tal medida 

quando se constatar que o devedor se encontra em local incerto ou não 

sabido. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO 

REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO POR EDITAL. 

IMPOSSIBILIDADE. I- De acordo com a jurisprudência pacífica deste 

Tribunal a mora constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no 

vencimento, já se configura a mora do devedor, que deverá ser 

comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. II- A 

jurisprudência desta Corte considera válido, para esse efeito, o protesto 

do título efetivado por edital, desde que comprovado nos autos que o 

devedor encontra-se em lugar incerto, o que não ocorreu no presente 

caso, conforme consta do acórdão recorrido. Agravo improvido." (AgRg 

no Ag 992301/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 21/08/2008, DJe 11/09/2008) Assim sendo, não verificado o vício 

elencado ante a ausência de omissão ou demais requisitos para 

acolhimentos, referido recurso não merece prosperar. Dispositivo. Ante o 

exposto, ante a ausência de pressupostos legais NEGO PROVIMENTO aos 

embargos de declaração, devendo a decisão atacada ser mantida em sua 

integralidade pelos próprios fundamentos lançados. Certifique-se eventual 

decorrência de prazo. Intime-se. Cumpra-se. Canarana, 06 de novembro 

de 2019. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-12.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA GOMES SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Decisão retro, impulsiono os autos para CIÊNCIA do 

documento sigiloso ID 28570721.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001056-20.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - GO37773 (ADVOGADO(A))

GILDO RAIMUNDO DE FREITAS OAB - GO22146 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA PIZARRO NICOLAI (EXECUTADO)

JEFERSON PIZARRO NICOLAI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1001056-20.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA EXECUTADO: 

NAIARA PIZARRO NICOLAI, JEFERSON PIZARRO NICOLAI Vistos, 

MANIFESTE-SE a executada sob o cálculo apresentado pela exequente em 

ID 27885024, no prazo de 05 (cinco) dias. Reconhecido o crédito pela 

executada, e já depositado nos autos, suspendo os atos constritivos, até 

manifestação da exequente quanto aos cálculos apresentados, após 

conclusos para análise. EXPEÇA-SE ALVARÁ dos valores depositados 

em favor do exequente, certificando o numerário levantado. INTIME-SE a 

parte executada quanto ao teor do presente despacho, bem como do art. 

916, §2º do CPC. cumpra-se Canarana, 10 de fevereiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000012-29.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL OAB - GO48120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000012-29.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: ELIANE FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: SCAGLIA 

TRANSPORTES EIRELI - ME 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. Cumpra-se o despacho de ID 27945383. 

Canarana, 11 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000791-18.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ZERIAL PARIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000791-18.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): CLAUDIA ZERIAL PARIS REU: BANCO DO BRASIL SA, 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos, Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGUROS C/C PEDIDO DE LIMINAR 

proposta pelo ESPÓLIO DE DIRCE ZERIAL PARIS em face do BANCO DO 

BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL. Petição 

inicial em ID 22514878. Concessão de liminar em ID 22549444. 

Contestações em ID 25661350 e ID 25756861. Impugnação à contestação 

em ID 26159863 E 26160161. É o relatório. Fundamento e decido. No caso 

em tela, 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. Verifica-se a relação de 

consumo, nos termos do art. 101, inc. I e art. 20 do CDC, em que pese a 

contratação não ser direta com o Banco do Brasil, este o oferece 

diretamente à sua clientela, razão que a solidariedade é medida que se 

impõe A presente demanda merece a PROCEDÊNCIA em sua integralidade. 

Em que pese as partes rés alegarem a existência de doença 

pré-existente, não houve a exigência de realização médica para fins de 

realização do seguro e tão pouco a comprovação de má-fé da parte 

autora, devendo arcar com os riscos inerentes ao negócio, nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE 

PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA 

DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR 

REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CDC – INDIFERENÇA 

– INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ART. 373 DO NOVO CPC – SEGURO 

PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO 

SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE 

EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO 

DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO 

CONTRATADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender 

presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, 

mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos 

suficientes para embasá-lo. É indiferente o fato de a relação contratual em 

certas situações ser regida ou não pelo Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente quando isto é importante apenas para a verificação do 

ônus da prova, conforme se extrai do § 1º, do art. 373, do Novo Código de 

Processo Civil. A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e 

seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez 

permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato. Na ocasião do 

pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o 

estado de saúde do de cujus, assumindo, a seguradora apelante, os 

possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, 

uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao 

omitir informações relevantes na contratação do seguro . Na presente 

demanda, restou configurado os danos morais, uma vez que houve a 

recusa do pagamento da indenização por motivo que o apelado não deu 

causa. A alegação do recorrente de doença pré-existente e a sua recusa 

ao pagamento da indenização gerou muito mais que meros aborrecimento 

ou transtornos ao recorrido, porquanto este teve, inclusive, que se 

socorrer do Poder Judiciário para ter seu direito resguardado. (N.U 

1000436-56.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, confirmando a liminar 

proferida, no sentido de condenar os requeridos solidariamente a pagar a 

quantia de R$ 244.732,80 (duzentos e quarenta e quatro mil e setecentos 

e trinta e dois reais e oitenta centavos), com juros de mora de 1% e 

correção monetária pelo IPCA, contados da data do falecimento de Dirce 

Zerial Paris. Condeno, ainda, solidariamente, as partes requeridas ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10 (dez) 

por cento do valor da causa. Após o trânsito em julgado, intime-se as 

partes e ausente manifestação, ao arquivo. P.R.I.C. Canarana, 11 de 

fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000119-10.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000119-10.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração acostados opostos por BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material. 

Da leitura da decisão embargada não se observa a existência de omissão, 

contradição ou obscuridade. Fundamentaram-se os motivos que levaram 

ao indeferimento do requerimento feito pelo embargante. Ausentes tais 

elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,inviável 

a manifestação de inconformismo veiculada sob a forma desses 

pretensos vícios. Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil, REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência 

de omissão, contradição ou obscuridade na decisão. Canaranara, 11 de 

fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000449-41.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DEZONTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINDY SCHOSSLER TOYAMA OAB - MT22104/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000449-41.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: AMANDA DEZONTINI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

1000449-41.2018.8.11.0029 Vistos, Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por AMANDA DEZONTINI em face de BANCO DO 

BRASIL S.A.. Petição inicial em ID 15933452. Contestação em ID 17413127. 

Impugnação à contestação em ID 17853272. É O RELATÓRIO. 
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FUNDAMENTO E DECIDO. Nota-se a presença clara de relação 

consumerista, presente fornecedor e consumidor, ainda que de natureza 

bancária, conforme art. 3º, §2º do CDC. A parte autora logrou êxito em 

demonstrar a necessidade de justiça gratuta, razão que DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita para a parte autora. A procedência da 

demanda é medida de rigor. A parte autora não nega a existência de 

débitos, mas sim questiona, e com razão, a conduta abusiva da 

demandada em bloquear diretamente em conta corrente valores a título de 

juros depois de uma novação praticada por meio de novo contrato de 

empréstimo, nos termos do art. 360, inc. I do Código Civil. Trata-se de 

atividade fim da instituição financeira, não havendo qualquer engano 

justificável que afaste a incidência do art. 42, Parágrafo único, do CDC. O 

fundamentado é pacífico na jurisprudência, nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO EM 

CONTA. BLOQUEIO INDEVIDO E ANTECIPADO DOS VALORES EM CONTA 

CORRENTE. CONDUTA DESPROVIDA DE LEGITIMIDADE OU PREVISÃO 

CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. As 

instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do 

Consumidor, conforme o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal 

de Justiça. No caso vertente, incidem as normas do Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, sendo inegável que a relação jurídica descrita na inicial 

é de cunho consumerista, pois autor e réu possuem as características 

que os definem consumidor e fornecedor, respectivamente, nos termos 

dos 2º e 3º daquele Diploma Legal. 2. É ilícito o bloqueio antecipado dos 

valores depositados em conta corrente do consumidor, para assegurar a 

futura satisfação de crédito titularizado pela instituição financeira, que, 

todavia, ainda não se mostra exigível. Dos contratos apresentados pelas 

partes, não se extrai qualquer informação quanto à previsão desse tipo de 

bloqueio. 3. Deveria ter feito o banco apelante prova de que o desconto 

era legítimo, proveniente das referidas contratações ou decorrente de uma 

eventual terceira contratação realizada pelo consumidor, conforme o 

quanto disposto no artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil: 

"o ônus da prova cabe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do autor" 4. É patente o dano moral 

vivenciado pelo consumidor, uma vez que a grave falha na prestação dos 

serviços, materializada na reiterada e indevida retenção de ativos 

existentes em conta bancária de titularidade do consumidor, de modo a 

comprometer a disponibilidade dos recursos necessários para assegurar 

a sua subsistência, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da 

personalidade e a atrair o dever de compensar os danos morais 

suportados. 5. A indenização por danos morais tem caráter 

punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a 

reiterar a sua prática, além do caráter compensatório, que busca a 

reparação do dano sofrido pela vítima. Sob esse enfoque, impõe-se a 

majoração do valor da indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 

5.000,00 (sete mil reais), valor proporcional, razoável e adequado ao abalo 

experimentado. 6. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 

1180291, 07038064920188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE 

AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no 

DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 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 PROCEDENTE o pedido, com 

o fim de: a) DECLARAR a ilegalidade dos valores cobrados a título de juros 

retroativos do contrato de ID 15934154, a contar da data de junho de 2018 

até a presente data, ante a novação realizada e não contestada; b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento em dobro de tais valores, com juros 

de mora (um por cento) e correção monetária (IPCA) a contar da data de 

cada débito em conta corrente, parcelas e valores a serem avaliados em 

sede de liquidação de sentença; c) CONDENAR a requerida a pagar a título 

de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, com correção 

monetária (IPCA) a contar da data da publicação da sentença e juros de 

mora (um por cento) a contar de junho de 2018. Concedo a tutela de 

urgência no sentido de que a ré se abstenha de cobrar novos valores a 

título de juros remuneratórios relativos ao contrato ID 15934154. Condeno 

a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no 

importe de 10 por cento do valor da condenação. PRIC. Canarana, 11 de 

fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001184-40.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1001184-40.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: ELIANE FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: WERICA 

SANTOS DIAS 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, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. 

Nos termos dos art. 934 e 935 da 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, 13 de 

fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000012-29.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL OAB - GO48120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico para os devidos fins que foi designada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 15 de abril de 2020, às 12h30min. (MT), a 

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

Comarca de Canarana-MT, conforme pauta de audiência do CEJUSC 

anexa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000319-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARISANGELA SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000319-51.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

MARISANGELA SCHMIDT RÉU: BANCO BMG S/A, Vistos, Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por MARISÂNGELA SCHMIDT em face do BANCO 

BMG S.A. Petição inicial em ID 14965803. Alega, em síntese a realização 

de três contratos com a requerida, contudo, o requerido agiu em 

condições diversas do que o efetivamente pactuado, alegando, ainda, a 

falsificação de sua assinatura em seu contrato de empréstimo. 

Deferimento de liminar concedida em ID 16278372. Contestação em ID 

16305396 alegando a ilegitimidade e, no mérito, a improcedência do pleito. 

Impugnação a contestação em ID 16917772. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E 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. 
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Efetivamente, a cognição do Juízo resume-se às provas já carreadas aos 

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

sentença, seja porque se operou o fenômeno da presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial, seja porque os próprios 

documentos que a instruíram corroboram esse desfecho. Afasto a 

preliminar de ilegitimidade, sendo certo que pelos contratos acostados em 

inicial, bem como pelos débitos comprovados, a parte ré fora corretamente 

arrolada. Afasto a necessidade de perícia, sendo que a questão da lide 

pode se resolver pela análise de outros documentos acostados, avaliação 

dos fatos alegados, bem como a assinatura em nada difere da constante 

em procuração, nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. 

DESNECESSIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

PRESTAÇÃO SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS E PLANILHAS DE MEDIÇÃO DOS 

SERVIÇOS. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. 

ART. 373, INCISO I, CPC/2015. 1. Apelação interposta da sentença que 

julgou procedente o pedido de cobrança de dívida oriunda de contrato de 

prestação de serviços e locação de equipamentos. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a documentação 

juntada é suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando-se 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica. 3. É procedente a 

cobrança porque a locação de equipamentos e a prestação dos serviços 

foram demonstradas por meio de planilhas de medições devidamente 

autorizadas pela ré. 4. Apelação da ré conhecida e desprovida. (Acórdão 

1047476, 20160110230709APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª TURMA 

CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 21/9/2017. Pág.: 

109/118) EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA 

REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM 

DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO –IMPROCEDÊNCIA 

DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E 

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PERÍCIA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade e, no caso, se discute inscrição nos órgãos de 

proteção se tratando de prova essencialmente documental. Em se tratando 

de assinaturas idênticas a olho nu, dispensável a realização de perícia . 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Diante da comprovação da relação 

jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, a inclusão 

do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do 

inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não 

havendo ato ilícito caracterizado. Inexiste pressuposto para realização de 

perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à 

assinatura aposta no documento oficial fornecido no momento da 

contratação. Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as 

assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, a 

procedência do pedido contraposto e a condenação por litigância de 

má- fé .  Sen tença  man t ida .  Recurso  desprov ido .  (N .U 

1001789-51.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) Na 

análise do mérito, a demanda merece improcedência em sua integralidade. 

Os fatos alegados na inicial viola a boa-fé objetiva que se espera nas 

relações jurídicas materiais e processuais. O que se tem nos autos é que 

a autora firmou contratos de consignados e não quer adimpli-los, 

utilizando-se do judiciário para se esquivar de suas obrigações. Dentre os 

empréstimos assumidos, a autora alega ter contratado um valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais), sendo que pagaria em 48 parcelas de 

R$208,00 (duzentos e oito reais). Ou seja, alega a parte autora que após 

04 (quatro) anos acordou que pagaria um valor de R$ 9984,00 (nove mil 

novecentos e oitenta e quatro reais), menos do que o valor contratado. Em 

outro contrato alega que recebeu um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

e que pagaria em 48 parcelas de R$105,35 (cento e cinco reais e trinta e 

cinco reais). Ou seja, alega a parte autora que após 04 (quatro) anos 

acordou que pagaria um valor de R$ 5056,80 (cinco mil e cinquenta e seis 

reais e oitenta centavos), valor este que sequer cobre a inflação do 

período, quanto mais à contraprestação do empréstimo pelo ente bancário. 

Por óbvio e por presunção pro homine, a parte autora falta com a verdade 

e a lealdade processual, sendo a condenação por litigância de má-fé 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, 

revogando-se a tutela anteriormente concedida, nos termos do art. 487, 

inc. I do CPC. Condeno a parte autora a multa por litigância de má-fé em 05 

(cinco) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do 

CPC. Condeno a parte autora em custas e honorários sucumbenciais, no 

importe de 10 (dez) por cento do valor atualizado da causa. Intimem-se 

Cumpra-se Após o trânsito em julgado, dado ciência as partes e nada 

requerendo, ao arquivo. Canarana, 24 de setembro de 2019. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001107-31.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH CARDOSO DO CARMO (AUTOR(A))

PAULO AFONSO DO CARMO SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURENE CAMPOS DE SOUSA OAB - MT0018938A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE DE ALMEIDA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CANARANA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1001107-31.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): PAULO AFONSO DO CARMO SILVEIRA, ELIZETH CARDOSO 

DO CARMO REU: FERNANDO JOSE DE ALMEIDA Vistos, etc. A parte 

autora requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos 

declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil 

dispõe que “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.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o 

próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “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 caso concreto, a parte autora está 

assistida por advogado particular, o que caracteriza elemento de 

capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da 

gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Desse modo, havendo nos 

autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada 

da declaração de hipossuficiência assinada pela parte autora, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora 

para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar 

aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais 

como cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda 

idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; 

cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

autora, no prazo de cinco dias, caso queira, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas iniciais. Canarana, 13 de fevereiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000038-61.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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M. A. DA SILVA - TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS - ME 

(EXECUTADO)

MAGDA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000038-61.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: M. A. DA SILVA - 

TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS - ME, MAGDA APARECIDA 

DA SILVA Vistos, A parte informou igual endereço em que já fora 

realizada a diligência. Esgotados os meios de execução, o arquivamento é 

medida que se impõe. Não indicando outros bens a serem penhorados, 

nos termos do art. 921 e seguinte do CPC, SUSPENDO A PRESENTE 

EXECUÇÃO pelo prazo de 01 (um) ano, devendo os autos serem 

remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO. Escoado tal prazo iniciar-se-á a 

prescrição intercorrente. CUMPRA-SE Canarana, 21 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000485-83.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANILDA APARECIDA MORAIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000485-83.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): EDVANILDA APARECIDA MORAIS DA SILVA REU: INSS, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. EDVANILDA 

APARECIDA MORAIS DA SILVA ajuizou a presente ação de PENSÃO POR 

MORTE DE TRABALHADOR RURAL em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, aduzindo, em síntese, que conviveu maritalmente 

com PEDRO NORATO DA SILVA até o seu óbito, e que este sempre 

trabalhou na zona rural, fazendo jus à pensão por morte de seu 

convivente. O requerente juntou os documentos comprobatórios, com 

comunicação de decisão com indeferimento do pedido administrativo. O 

INSS contestou o pedido, pugnando pela improcedência do feito. Foi 

realizada audiência de instrução com oitiva de testemunhas. É o relatório. 

DECIDO. A Lei n. 8.213/91 – Regime Geral de Previdência Social 

estabelece que a pensão por morte prevista em seu art. 18, II, ‘a’ e art. 74 

e incisos, é devida aos dependentes do segurado, desde que comprovada 

a dependência, ao passo que o art. 16, I e §4º, prevê que no caso do 

cônjuge a dependência econômica é presumida. Conforme reiterada 

jurisprudência, os dados constantes do registro civil do falecido servem 

como indício de prova material, vejamos: PROCESSUAL E 

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA. AÇÃO 

RESCISÓRIA. ART. 485, INCISOS V, VII E IX. A qualificação profissional do 

marido, como rurícola, estende-se à esposa, quando alicerçada em atos 

do registro civil, para efeitos de prova documental, complementado por 

testemunhas. Ação procedente.” (STJ - AR nº 830/SP - Rel. Min. Gilson 

DIPP - Publicado no DJ de 19/06/2000). No mesmo sentido: (REsp 

261242/PR; Resp 155554/SP; Resp 111815/SP; Resp 90698/SP; REsp 

110159/SP); no mesmo sentido: STJ/ RESP 200401718387/ DJ 14/03/2005/ 

Min. Laurita Vaz e STJ/AR 200201082605/DJ 18/04/2005/Min. Paulo Galotti. 

Com efeito, conforme lição constante do voto do Ministro Vicente Leal, é 

de se considerar que: o trabalho no campo tem peculiaridades próprias 

que devem ser consideradas: a natureza rudimentar da atividade rurícola, 

o baixo nível de cultura dos componentes da relação de trabalho, a 

ausência de uma adequada institucionalização do sistema rural e outras 

circunstâncias conduzem a uma realidade fática que não se pode negar: 

não há, em regra, registros da vida laboral do rurícola. Diante desse 

quadro, como exigir-se prova documental demonstrativa da prestação 

laboral do rurícola, que se inicia no alvorecer de sua sofrida existência e 

se prolonga até a sua morte? (Recurso Especial n. 218.597/SP (REG. 

99.0050960-9) Sustenta a parte autora em sua inicial que conviveu com 

pessoa que trabalhou em atividade rural por toda a sua vida, conforme 

documentos mencionados no relatório, que constituem início de prova 

material do vínculo ruralista da parte autora. Esse início de prova material 

não foi completada pela prova oral colhida em audiência, conforme se 

evola dos termos de oitiva, pois as testemunhas e a própria requerente 

narraram que o de cujus sempre trabalhou como contratado na zona rural, 

e não em regime de economia familiar. Ademais, a parte autora não logrou 

êxito em comprovar a dependeência econômica para com o de cujus. 

Dessa forma, verifica-se que a parte autora não comprovou o exercício de 

atividade rural do falecido. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Publique-se. 

Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Após o 

trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se com 

baixa. Canarana, 18 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001056-20.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - GO37773 (ADVOGADO(A))

GILDO RAIMUNDO DE FREITAS OAB - GO22146 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA PIZARRO NICOLAI (EXECUTADO)

JEFERSON PIZARRO NICOLAI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para que a parte 

requerida maifeste-se acerca do valor de R$ 28.948,80 (vinte e oito mil, 

novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) depositados sem a 

comprovação nos presentes autos PJE, conforme extrato anexo.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000650-96.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA BUENO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão de Decurso de Prazo Nos termos da legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade 

de intimar a parte requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares 

arguidas pelo Requerido em sua contestação, Id. 29328780. Canarana, 18 

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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-52.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS RUWER LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YGOR DE MOURA SALLES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000101-52.2020.8.11.0029 POLO ATIVO:COMERCIO DE 

GENEROS ALIMENTICIOS RUWER LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FELLIPE DE ALMEIDA POLO PASSIVO: YGOR DE MOURA 

SALLES 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: 15:50 , 

no endereço: Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., 

Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78000-000 . 18 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: 1000102-37.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS RUWER LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR BARBOSA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000102-37.2020.8.11.0029 POLO ATIVO:COMERCIO DE 

GENEROS ALIMENTICIOS RUWER LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FELLIPE DE ALMEIDA POLO PASSIVO: OSMAR BARBOSA 

DE SOUSA 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: 16:10 , 

no endereço: Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., 

Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78000-000 . 18 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: 1000104-07.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS RUWER LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR BARBOSA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000104-07.2020.8.11.0029 POLO ATIVO:COMERCIO DE 

GENEROS ALIMENTICIOS RUWER LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FELLIPE DE ALMEIDA POLO PASSIVO: OSMAR BARBOSA 

DE SOUSA 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: 16:10 , 

no endereço: Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., 

Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78000-000 . 18 de fevereiro de 

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

normas da CNGC

Comarca de Chapada dos Guimarães

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-90.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DIAS LESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000190-90.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:FRANCISCA 

DIAS LESSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIGREISO REIS LINO 

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: 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 . 18 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: 1000191-75.2020.8.11.0024

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. 1000191-75.2020.8.11.0024 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: 14:30 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 18 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: 1000192-60.2020.8.11.0024

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. 1000192-60.2020.8.11.0024 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: 14:30 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 18 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: 1000193-45.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR MANOEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANTHONY VEÍCULOS (REU)

 

PROCESSO n. 1000193-45.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:VALDEMAR 

MANOEL DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAILI DA SILVA 

MATOSO POLO PASSIVO: ANTHONY VEÍCULOS 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: 14:45 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 18 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001951-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VILECIO DA COSTA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: 1) INTIMAÇÃO do(a)s Advogado(a) da parte Autora, de que 

foi designado o dia 07 de abril de 2020, às 12h (terça-feira), para 

realização de audiência de CONCILIAÇÃO no CEJUSC da Comarca de 

Colider/MT, conforme determinação e certidão de designação constantes 

nos autos (ids. 19416569 e 29351309), devendo comparecer(em) 

ACOMPANHADO(S) de seus constituintes, com incumbência de sua 

comunicação, salientando que as partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.º, 5.º e 8.º do art. 334 do Código de Processo Civil, 

ADVERTINDO 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 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso irrisório ou 

inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, revertida em 

favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). 

Colider/MT, 18 de fevereiro de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001819-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE LEMES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: 1) INTIMAÇÃO do(a)s Advogado(a) da parte Autora, de que 

foi designado o dia 07 de abril de 2020, às 12h30m (terça-feira), para 

realização de audiência de CONCILIAÇÃO no CEJUSC da Comarca de 

Colider/MT, conforme determinação e certidão de designação constantes 

nos autos (ids. 26144317 e 29352992), devendo comparecer(em) 

ACOMPANHADO(S) de seus constituintes, com incumbência de sua 

comunicação, salientando que as partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.º, 5.º e 8.º do art. 334 do Código de Processo Civil, 

ADVERTINDO 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 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso irrisório ou 

inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, revertida em 

favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). 

Colider/MT, 18 de fevereiro de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000352-67.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE SOUSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: 1) INTIMAÇÃO do(a)s Advogado(a) da parte Autora, de que 

foi designado o dia 07 de abril de 2020, às 13h (terça-feira), para 

realização de audiência de CONCILIAÇÃO no CEJUSC da Comarca de 

Colider/MT, conforme determinação e certidão de designação constantes 

nos autos (ids. 26263954 e 29354342), devendo comparecer(em) 

ACOMPANHADO(S) de seus constituintes, com incumbência de sua 

comunicação, salientando que as partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.º, 5.º e 8.º do art. 334 do Código de Processo Civil, 

ADVERTINDO 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 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso irrisório ou 

inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, revertida em 

favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). 

Colider/MT, 18 de fevereiro de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001861-33.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON LINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

FINALIDADE: 1) INTIMAÇÃO do(a)s Advogado(a) da parte Autora, de que 

foi designado o dia 07 de abril de 2020, às 13h30m (terça-feira), para 

realização de audiência de CONCILIAÇÃO no CEJUSC da Comarca de 

Colider/MT, conforme determinação e certidão de designação constantes 

nos autos (ids. 27957509 e 29354595), devendo comparecer(em) 

ACOMPANHADO(S) de seus constituintes, com incumbência de sua 

comunicação, salientando que as partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.º, 5.º e 8.º do art. 334 do Código de Processo Civil, 

ADVERTINDO 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 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso irrisório ou 

inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, revertida em 

favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). 

Colider/MT, 18 de fevereiro de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002024-13.2019.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DEPIERI PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

FINALIDADE: 1) INTIMAÇÃO do(a)s Advogado(a) da parte Autora, de que 

foi designado o dia 07 de abril de 2020, às 14h (terça-feira), para 

realização de audiência de CONCILIAÇÃO no CEJUSC da Comarca de 

Colider/MT, conforme determinação e certidão de designação constantes 

nos autos (ids. 26445077 e 29354620), devendo comparecer(em) 

ACOMPANHADO(S) de seus constituintes, com incumbência de sua 

comunicação, salientando que as partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.º, 5.º e 8.º do art. 334 do Código de Processo Civil, 

ADVERTINDO 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 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso irrisório ou 

inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, revertida em 

favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). 

Colider/MT, 18 de fevereiro de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001757-41.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVANI PEREIRA DE SA (REU)

ROSANGELA CALIXTO (REU)

T. K. C. P. (REU)

T. H. P. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: 1) INTIMAÇÃO do(a)s Advogado(a) da parte Autora, de que 

foi designado o dia 07 de abril de 2020, às 14h30 (terça-feira), para 

realização de audiência de CONCILIAÇÃO no CEJUSC da Comarca de 

Colider/MT, conforme determinação e certidão de designação constantes 

nos autos (ids. 26113946 e 29355364), salientando que as partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, e 

obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.º, 5.º e 8.º do art. 

334 do Código de Processo Civil, ADVERTINDO 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 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o 

salário mínimo, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, 

c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). Colider/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002244-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO LIMA LOBO MOREIRA (REU)

 

FINALIDADE: 1) INTIMAÇÃO do(a)s Advogado(a) da parte Autora, de que 

foi designado o dia 07 de abril de 2020, às 15h (terça-feira), para 

realização de audiência de CONCILIAÇÃO no CEJUSC da Comarca de 

Colider/MT, conforme determinação e certidão de designação constantes 

nos autos (ids. 26517031 e 29356220), devendo comparecer(em) 

ACOMPANHADO(S) de seus constituintes, com incumbência de sua 

comunicação, salientando que as partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.º, 5.º e 8.º do art. 334 do Código de Processo Civil, 

ADVERTINDO 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 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso irrisório ou 

inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, revertida em 

favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). 

Colider/MT, 18 de fevereiro de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciária

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000045-79.2020.8.11.0009

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:

SONIA MARIA CANO BIRCHES (REU)

INVEST INCORPORACOES LTDA (REU)

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (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:28193946), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 13 de abril DE 2020, ÀS 

15H30MIN, 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: 1002230-27.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

MESSIAS POSSETTI (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: 1000198-15.2020.8.11.0009

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:

REGIANE QUEILA DOS SANTOS (EXECUTADO)
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HELIETTE AUGUSTO MILAN (EXECUTADO)

BEJAMIM MILAN CALVO (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: 1000168-77.2020.8.11.0009

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:

WILSON MOREIRA RAMOS (EXECUTADO)

PAULO MAY (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001612-82.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO MACIEL OAB - MT0005983A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO XAVIER CARRENHO (REQUERIDO)

ADAO DANTAS DE MENEZES (REQUERIDO)

JOSE FISCHER (REQUERIDO)

COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE COLIDER (REQUERIDO)

 

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:24510775), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 13 de abril DE 2020, ÀS 

16H00MIN, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000322-95.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (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: 29147757), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 13 de abril DE 2020, ÀS 

16H30MIN, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000324-65.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA (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)

 

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: 29147762), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 13 de abril DE 2020, ÀS 

17H00MIN, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000073-47.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERNANDES DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (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:28307270), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 15 de abril DE 2020, ÀS 

12H30MIN, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000278-76.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES PIZZE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (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: 29036126), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 15 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000293-45.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO POSSIDONIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (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:29041890), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 15 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000899-44.2018.8.11.0009

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 242 de 491



Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PAULUCCI DA SILVA (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:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000899-44.2018.8.11.0009. AUTOR(A): LEANDRO 

PAULUCCI DA SILVA. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando o 

restabelecimento/concessão do benefício de auxílio-doença ajuizada por 

Leandro Paulucci da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Alega o 

autor, em síntese, que possui cegueira no olho direito em razão de má 

recuperação de toxoplasmose. Afirma que recebeu o benefício de 

auxílio-doença na via administrativa, todavia, o teve cessado. Aduz ainda 

que se encontra incapacitado para exercer seu labor costumeiro e que 

não concorda com a decisão administrativa, motivo pelo qual, propôs a 

presente actio. Aportou aos autos o resultado do laudo médico pericial (ID. 

20723166). Citada, a requerida apresentou defesa na modalidade de 

contestação, suscitando preliminarmente a prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

Ao contínuo alegou que o autor não preenche os pressupostos para 

concessão e auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Ao final, 

pugnou pelo acolhimento da preliminar, e no mérito, a improcedência da 

ação. (ID. 21780968). Em seguida, a parte autora manifestou-se nos 

autos, afirmando que a patologia em que lhe acomete está se agravando, 

enfermidade esta que acarreta riscos de acidente, pugnando pela juntada 

do laudo médico bem como a concessão da tutela antecipada (ID. 

22071835). Na sequência, o autor apresentou impugnação à contestação 

apresentada pela requerida, alegando, em suma, que a perícia realizada 

por este Juízo deve ser considerada nula, em razão de ter sido realizada 

por Expert com especialização diversa de suas enfermidades, pondera 

ainda que preenche os requisitos necessários para o pleito, pois é 

portador de cegueira em um olho e atrofia óptica e cicatrizes 

coriorretinianas, não possui capacidade laborativa, pugnando, dessa 

forma, pela procedência dos pedidos formulados na inicial (ID. 22961274). 

Sem demora, a Secretaria de Vara certificou a tempestividade da 

contestação apresentada pela requerida (ID. 27850561). Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. DECIDO. 1) As circunstâncias da causa e a 

natureza jurídica da parte requerida evidenciam ser improvável a 

transação. Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da 

audiência de instrução e julgamento (artigo 359 do Código de Processo 

Civil), passo a sanear o processo desde logo, nos termos do artigo 357 do 

Código de Processo Civil. 2) Sem delongas desnecessárias, verifica-se 

que o autor pugnou por realização de nova perícia médica (ID. 22961274). 

Entretanto, além do fato de ser escassa a quantidade de profissionais 

nesta urbe dispostos em realizar perícias judiciais, vejo que a Expert 

respondeu atentamente aos quesitos apresentados, logo, não houve 

nenhuma irregularidade na perícia médica realizada por este Juízo. Em que 

pese à perita oficial não tenha especialidade na área médica relativa à 

doença afirmada, isto não é capaz de caracterizar cerceamento de 

defesa ou até mesmo invalidar a prova técnica realizada. Isso porque o 

título de especialista na área da doença alegada não é requisito para ser 

perito médico do juízo. (AC 200538040006621, Rel. Conv. Juiz Federal 

Mark Yshida Brandão, TRF da 1ª Região – Primeira Turma Suplementar, 

e-DJF-1 p. 77 de 01/06/2011). Assim, em atenção ao princípio da economia 

e celeridade processual, e, ante a especialização em perícia médica da 

Expert, Dra. Letícia Rosa de Andrade, inscrita no CRM 9.120/MT, que se 

dispôs em realizar perícias nos processos em trâmite nesta Comarca, 

tenho por desnecessária a realização de nova perícia com profissional da 

saúde, indisponível nessa Comarca, motivo pelo qual, INDEFIRO o pleito 

formulado pela autora (ID. 22961274), com fundamento no art. 477, §2º, 

inciso I e art. 480, ambos do Código de Processo Civil. 3) Pois bem. Almeja 

o requerente a concessão de tutela provisória de urgência de seu pedido, 

para ser agraciado com o restabelecimento de auxílio-doença. As tutelas 

provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das 

tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de 

processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as 

possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que 

apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de 

urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade 

do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse 

sentir, apesar de todo acervo documental juntado pelo autor, compulsando 

os autos, em especial ao laudo médico pericial, observa-se que NÃO 

existem provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, uma 

vez que a perícia médica deste Juízo concluiu pela capacidade laborativa 

do demandante (ID. 20723166). Vejamos o laudo médico pericial acostado 

aos autos, em síntese (ID. 20723166): 08. Conclusão. Resposta: “Diante 

dos elementos obtidos em perícia médica, neste momento, conclui-se que 

não há incapacidade para a função relatada pelo autor, devendo restringir 

atividades que exijam visão binocular, a critério do médico do trabalho.” 

(ID. 20723166 – pág. 3) 09.D) A patologia incapacitante em questão 

decorre do exercício de seu trabalho habitual? Resposta: “Não há 

incapacidade.” (quesito do Juízo – ID. 20723166, pág. 4). 01) Tais 

enfermidades causaram a redução na capacidade laborativa da parte 

autora ou incapacidade para o trabalho? Resposta: “Redução da 

capacidade laborativa, não há incapacidade para a função relatada pelo 

autor, devendo restringir atividades que exijam visão binocular, a critério 

do médico do trabalho.” (quesito do autor – ID. 20723166, pág. 5) [...] 

Assim, não havendo o preenchimento dos requisitos de probabilidade do 

direito e o perigo de dano, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 4) 

Ademais, em análise à contestação (ID. 21780968), vislumbro que a parte 

requerida suscitou preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação. 

Entretanto, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no 

presente feito, uma vez que se reconhecido o direito do autor será a partir 

de 2018, ano em que ocorreu a cessação do benefício na via 

administrativa (ID. 21780968, pág. 12), não havendo, portanto, que se falar 

em quinquênio. Por essa razão, notadamente pelo princípio da 

inafastabilidade do controle judicial, REJEITO a preliminar de prescrição 

arguida pela Requerida. 5) Superada esta questão, verifico não haver 

outra questão prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser 

expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, as partes pugnaram pela prova 

testemunhal e depoimento pessoal. 6) A par disso, consoante o disposto 

no artigo 357, inciso IV do Código de Processo Civil, FIXO como pontos 

controvertidos: a) se o autor detinha a qualidade de trabalhador rural; b) 

se a atividade rural era desenvolvida em regime de economia familiar. 7) 

Segundo doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves[1], “uma vez que a 

lei não impõe a especificação de provas, exceto na hipótese do art. 348, o 

juiz poderá, salvo nesse caso, dispensá-la, determinando, ele mesmo, 

após leitura atenta dos autos, as provas necessárias para formar a sua 

convicção”. Desse modo, ante sua imprescindibilidade no presente caso, 

notadamente, pela natureza da causa, DETERMINO a produção de prova 

testemunhal, o que, inclusive, foi requerido pelas partes. Ato contínuo, 

DEFIRO a realização de depoimento pessoal da parte autora e, por outro 

lado, INDEFIRO o pleito do autor quanto ao depoimento pessoal da 

demandada, uma vez que se trata de direito indisponível e, portanto, 

incabível a confissão. 8) DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23 de abril de 2020, às 16h10min, devendo as partes, caso 

queiram, apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, 

do Código de Processo Civil, ou seja, por intermédio do advogado da parte 

interessada (devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações 

das testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do Código de Processo Civil, salvo 

a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente 

demonstrada pela parte ao juiz). CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Sirva a 

presente como mandado e ofício, no que couber. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito [1] Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil 

esquematizado. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 492.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000272-69.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES PIZZE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (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:29036115), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 15 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000527-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VERAS RE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000527-95.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MAURICIO 

VERAS RÉ. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. 

Vistos, etc. 1) As circunstâncias da causa e a natureza jurídica da parte 

requerida evidenciam ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de 

tentativa de conciliação no início da audiência de instrução e julgamento 

(artigo 359 do Código de Processo Civil), passo a sanear o processo 

desde logo, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 2) Em 

análise à contestação (ID. 15800156), vislumbro que a parte requerida 

suscitou preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação. Entretanto, verifica-se 

que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez 

que o ajuizamento da ação se deu em 2017 e, se reconhecido o direito do 

autor será a partir de 2017, ano em que ocorreu o 

requerimento/indeferimento da aposentadoria na via administrativa, não 

havendo que se falar, portanto, em quinquênio. Por essa razão, 

notadamente pelo princípio da inafastabilidade do controle judicial, REJEITO 

a preliminar de prescrição arguida pela Requerida. 3) Superada esta 

questão, verifico não haver outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. 4) Nos termos do art. 370 do 

CPC, determino a produção de prova testemunhal, bem como depoimento 

pessoal do autor. 5) A par disso, consoante o disposto no artigo 357, 

inciso IV do Código de Processo Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) 

qual era a atividade especial desenvolvida pelo autor; b) se a atividade 

desenvolvida pelo autor era sujeito a condições especiais que prejudiquem 

a saúde ou a integridade física. 6) Nesta senda, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de abril de 2020, às 16h50min, 

devendo as partes, caso queiram, apresentar rol de testemunhas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a serem intimadas, nos 

termos do caput do artigo 455, do Código de Processo Civil, ou seja, por 

intermédio do advogado da parte interessada (devendo a Secretaria desta 

Vara providenciar as intimações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do Código de Processo Civil, salvo a hipótese do inciso II, a 

saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte 

ao juiz). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. Sirva a presente 

como mandado e ofício, no que couber. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000205-07.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA RODRIGUES 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)

 

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:28892439), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 15 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-16.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDIR DE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHO OAB - MT24345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000379-16.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:ILARIO OLIVEIRA 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELDIR DE OLIVEIRA SANTOS 

SOBRINHO 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: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 13:00 , 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: 1000380-98.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO BONFIM DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000380-98.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:NILSO BONFIM 

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: 07/04/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 18 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-53.2020.8.11.0009

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. 1000383-53.2020.8.11.0009 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: 07/04/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 18 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: 1000978-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CINDY CRISTHIANE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

MY SHOP BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JUNIOR MENDES BONANI OAB - SP326538 (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

MARCELO SOUTO DE LIMA OAB - SP253370 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI 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), sobre a 

manifestação de ID 28882307 e comprovante de pagamento de ID 

28882312, para, querendo, pugnar o que entender pertinente, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-38.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA BIBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1000384-38.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:CLAUDINEIA 

BIBO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA REGINA POLIDORIO 

POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 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: 07/04/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . 18 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020030-85.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DIAS (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de 

Oficial de Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado 

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, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

certidão negativa de diligência de id.29146139.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010479-47.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 o(a) 

parte exequente através do advogado, para querendo, pugnar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000709-52.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARQUES FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MT13779-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT7010-O (ADVOGADO(A))

 

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 o(a) 

parte exequente através do advogado, para, querendo, pugnar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001858-78.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (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 FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/04/2020 Hora: 13:45, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-08.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA BIBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1000386-08.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:CLAUDINEIA 

BIBO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA REGINA POLIDORIO 

POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 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: 07/04/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . 18 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: 1001141-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DURCILENE LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 o(a) 

parte exequente através do advogado, para, querendo, pugnar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-75.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA BIBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1000388-75.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:CLAUDINEIA 

BIBO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA REGINA POLIDORIO 

POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 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: 07/04/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . 18 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: 1001621-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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), sobre a 

manifestação de ID 29115641 e comprovante de pagamento de ID 

29115646, para, querendo, pugnar o que entender pertinente, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-45.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELY RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS PAIANO OAB - MT26745/O (ADVOGADO(A))

VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO OAB - MT26825/O (ADVOGADO(A))

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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) Embargada(s), através do(a) advogado(a), para, querendo, 

manifestar-se acerca dos embargos de declaração id. 28848527, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-45.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELY RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS PAIANO OAB - MT26745/O (ADVOGADO(A))

VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO OAB - MT26825/O (ADVOGADO(A))

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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), sobre a 

manifestação de ID 29319107 e comprovante de pagamento de ID 

29319109, para, querendo, pugnar o que entender pertinente, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RAFAEL CATALDI MANSUR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

NCB TELECOMUNICACOES - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

 

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) 

p a r t e ( s )  r e q u e r i d a ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id 

28857962, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000256-18.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MATIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000256-18.2020.8.11.0009 ESPÉCIE: [Perdas 
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e Danos, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização 

por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: SOLANGE 

MATIAS DOS SANTOS POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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: 

19/03/2020 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000411-26.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS POSSETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT7010-O (ADVOGADO(A))

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

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 COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000411-26.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MESSIAS POSSETTI 

EXECUTADO: BANCO PAN Vistos. Trata-se de processo que se encontra 

na fase de cumprimento de sentença. Em manifestação ao id. 28712465, a 

parte executada informa que procedeu ao pagamento integral da 

condenação imposta, inclusive que pagou a mais do que o realmente 

devido, requerendo a restituição da quantia paga indevidamente. Em 

manifestação ao id. 28679503, a parte exequente concordou com o 

exposto pelo executado, requerendo a liberação dos valores depositados 

judicialmente. Vieram os autos conclusos para deliberações. Era o que 

cumpria relatar. DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte 

executada, impõe-se a extinção da presente ação em face da quitação da 

dívida. Isto porque o art. 924, inciso II, do CPC, aduz que se extingue a 

execução quando a obrigação for satisfeita. Ainda, o art. 925, do mesmo 

diploma legal, estatui que a extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. É o caso presente. A dívida exequenda foi devidamente 

paga pela parte executada, conforme a prova colacionada aos autos. 

Assim, em face do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva. Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens 

ou valores possivelmente constritos devem ser desbloqueados. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido inserto no petitório retro, em razão do que 

DETERMINO a expedição de alvará, como requerido pelas partes, para 

levantamento da quantia depositada nos autos. Esclarece-se que à parte 

exequente, vez que concordou com as irresignações expostas na petição 

de id. 28712465, caberá o valor R$ 12.362,53 (doze mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), valor no qual já estão 

inclusos os honorários de sucumbência do advogado da parte exequente. 

Todo o remanescente deverá ser levantado em favor da parte executada, 

pois constatado excesso no pagamento. Ao ensejo, JULGO E DECLARO 

extinto o processo, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e 

determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos no 

feito. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos, com as devidas baixas na distribuição e anotações de praxe. 

INTIMEM-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

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 20/2020-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANTONIO CARLOS PEREIRA DE 

SOUSA JUNIOR, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO que o servidor Flavio Violato Benteo, matrícula 34885, 

Analista judiciário, designado Gestor Geral do Fórum da Comarca de 

Comodoro, se ausentará de suas funções, no período de 02/03/2020 a 

11/03/2020, em razão de usufruto de férias.

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor LUCIANO DA SILVA LOPES, matrícula nº 34887, 

Técnico Judiciário, para o exercício da função de Gestor Geral, em 

substituição ao titular Flavio Violato Benteo, no período de 02 de Março de 

2020 a 11 de Março de 2020.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 14 de Fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 23/2020-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANTONIO CARLOS PEREIRA DE 

SOUSA JUNIOR, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 RESOLVE:

 REVOGAR a Portaria 047/2017-CA, de 31 de agosto de 2017, que 

determinou aos gestores judiciários que impulsionassem, por certidão, as 

cartas precatórias que dependam da prática de atos ordinatórios, bem 

como a distribuição diretamente à secretaria, de modo as cartas 

precatórias doravante distribuídas deverão ser encaminhadas diretamente 

aos Gabinetes.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia às secretarias da Primeira e 

Segunda Varas e ao Juizado Especial desta Comarca.

Comodoro-MT, 18 de Fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000282-02.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. G. (REQUERIDO)

T. W. P. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000282-02.2020.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARIA ESTELA PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: RAFAEL 

LUCAS GERALDO, THAYLA WANE PEREIRA CABRAL Vistos em 

substituição. Compulsando os autos, verifico que há equívoco no tocante 

ao valor da causa. Desta feita, ressalto que o art. 292, §3º, do CPC, 

aponta ser legítima a atuação de ofício do magistrado para eventual 

correção do valor da causa, portanto a autora deve emendar a inicial 

retificando o valor da causa, uma vez que o valor da causa deve 

corresponder à soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo 

autor (art. 292, III, CPC). Pelo exposto, determino que seja intimada a 

patrona da autora para, caso queira, proceda com a emenda da inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer nos termos do art. 485, 

inciso I, do CPC. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 18 de fevereiro de 

2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000286-39.2020.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA GESSI PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000286-39.2020.8.11.0046. AUTOR: 

IRACEMA GESSI PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos em substituição. IRACEMA GESSI PEREIRA, devidamente 

qualificada na peça basilar, ajuíza Ação de Procedimento Comum em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Requer que seja julgada 

totalmente procedente a presente ação para que seja condenada a 

autarquia requerida a fornecer o benefício de aposentadoria por idade 

rural em favor da parte autora. É o breve relato. Decido. Da assistência 

judiciária gratuita. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a 

meu ver a autora comprovou no presente momento não possuir condições 

para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou 

de sua família mormente por pelos documentos apresentados juntamente 

com a exordial. Da necessidade de designação de audiência de 

conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC. Cite-se a autarquia requerida mediante 

REMESSA ELETRÔNICA, dos autos, para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], 

fazendo-se constar, igualmente, as advertências a que faz menção o art. 

344, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000118-37.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CEC CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000118-37.2020.8.11.0046. AUTOR(A): 

CEC CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO LTDA - ME REU: BANCO DO 

BRASIL SA, SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA Vistos em substituição. 

Compulsando aos autos verifico que, o feito executivo de Código 2215, 

tramita pelo sistema Apolo. A resolução 03/2018, do TJMT, que dispõe 

sobre o sistema PJE, assim disciplina em seu artigo 13, verbis: Art. 13. No 

Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação 

do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os 

respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que 

distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando: I 

– o processo principal já estiver baixado II – se tratar de cumprimento de 

sentença, observada a estratégia de digitalização do acervo físico a ser 

definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. Nessa toada, tem-se que o 

feito deva ser distribuído no sistema Apolo e não PJE. Assim, nos termos 

do artigo 13, da resolução 03/2018 que cuida da implantação do sistema 

PJE, DETERMINO o cancelamento da distribuição do presente feito, 

intimando o postulante de tal decisão. Deem-se as baixas devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 17 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

substituição legal

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001152-81.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR VANSAN MUNIZ OAB - MT20939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001152-81.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): DANIELA MARTINS DA SILVA REU: RAFAEL SOARES DE 

MENDONCA VISTOS. DANIELA MARTINS DA SILVA ajuizou Ação de 

Família em face de RAFAEL SOARES MENDONÇA todos devidamente 

qualificados. Sustentou em apertada síntese que a parte autora e o 

requerido constituíram laços matrimoniais no dia 22 de dezembro de 2017 

em regime de comunhão parcial de bens, fruto desta união, nasceu ELISA 

VITÓRIA MARTINS SOARES, nascida em 08 de outubro de 2018. Desta 

forma, pede a título de alimentos, o valor correspondente a R$ 1.000,00 

(um mil) reais mensais. No mérito postulou pela decretação do divórcio do 

casal litigante, fixação de alimentos definitivos e guarda unilateral da 

infante em seu favor. Juntou documentos. A tutela de urgência foi 

concedida parcialmente em ID. 21083663. Termo de sessão de 

conciliação/mediação em ID. 25970127. Manifestação ministerial pugnando 

pela homologação do acordo entabulado. Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Mérito. Nesse quadrante processual, e 

à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da 

demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. Da pensão alimentícia, regulação da guarda e 

visitas. Quanto ao pleito de pensão alimentícia tenho que estes devem 

atender as necessidades daquele que os pleiteia e dos recursos da 

pessoa obrigada nos termos do disposto no parágrafo 1º do art. 1.649 do 

Código Civil. No caso dos autos o valor acordado entre os genitores 

mostra-se proporcional às necessidades do alimentando e às 

possibilidades do alimentante, o qual por óbvio não obsta posterior 

discussão em caso de mudança na situação fática de qualquer das 

partes. Ressalto, que quanto à guarda a regra a ser aplicada é a guarda 

compartilhada e, excepcionalmente as demais. Deste modo, não há 

maiores digressões a serem feitas considerando que os genitores 

entenderam por bem em ser fixada guarda unilateral em favor mãe da 

infante. Ademais, nada obsta posterior discussão em caso de mudança na 

situação fática de qualquer das partes. Quanto ao requerimento de 

visitação tenho que se mostra viável, vez que, tendo as partes acordado 

acerca da visitação, e não havendo elementos que contraindiquem o 

pactuado, não há motivos para se alterar a forma das visitas. Do Divórcio. 

Não há maiores digressões a serem feitas, posto que os requisitos 

exigidos pela lei para a dissolução do vínculo matrimonial, que atualmente é 

a livre manifestação de vontade, estão satisfeitos. Ademais, é evidente a 

impossibilidade da reconciliação. Desta feita, afiro a regularidade do 

acordo celebrado entre as partes por meio do Cejuscc, sendo as partes 

capazes e legítimas para tanto, nos termos do art. 487, III, b, CPC: Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: ... III - homologar: ... b) a 

transação; Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código 

de Processo Civil: I - FIXO a GUARDA UNILATERAL da infante em favor de 

DANIELA MARTINS DA SILVA. II - FIXO que a visitação será da forma 

acordada. III – FIXO alimentos definitivos no patamar de 30, 06% (trinta 

vírgula seis por cento do salário mínimo vigente) mais 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias. IV - DECRETO o divórcio de 

DANIELA MARTINS DA SILVA e RAFAEL SOARES MENDONÇA, ficando, 

em consequência, extinto o vínculo matrimonial. Expeça mandado de 

averbação fazendo constar que as partes permanecerão com os mesmos 

nomes. V - CONDENO as partes ao pagamento das custas e honorários 

de sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada 

parte nos termos do art. 90, §2º, CPC, sobrestada a cobrança com relação 

a parte autora. Notifique-se o Ministério Público. Após, com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

Comodoro-MT, 21 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-70.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LISLY HANDREA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO SAGR CORACAO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CEZAR SANTOS REIS OAB - MT22096/O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a contestação apresentada, impulsiono o feito para intimar 

a parte autora para, querendo, impugná-la no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-85.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

KILZA DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO SAGR CORACAO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CEZAR SANTOS REIS OAB - MT22096/O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a contestação apresentada, impulsiono o feito para intimar 

a parte autora para, querendo, impugná-la no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-78.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

THIARA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO SAGR CORACAO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CEZAR SANTOS REIS OAB - MT22096/O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a contestação apresentada, impulsiono o feito para intimar 

a parte autora para, querendo, impugná-la no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-60.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA DIAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR VANSAN MUNIZ OAB - MT20939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000304-60.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:CLEIA DIAS 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEITOR VANSAN MUNIZ 

POLO PASSIVO: CIELO 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: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 31/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 18 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000333-24.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL BETT - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000333-24.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Diante da 

manifestação de id. 29295105, intime-se a exequente para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo deprecante 

para que seja certificada a validade da decisão que concedeu a liminar de 

reintegração de posse do veículo. Por fim, determino que a exequente se 

abstenha de vender ou retirar o veículo desta Comarca até que haja 

resposta do deprecante acerca da validade da decisão, sob pena de 

incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 18 de fevereiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000333-24.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL BETT - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000333-24.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Diante da 

manifestação de id. 29295105, intime-se a exequente para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo deprecante 

para que seja certificada a validade da decisão que concedeu a liminar de 

reintegração de posse do veículo. Por fim, determino que a exequente se 

abstenha de vender ou retirar o veículo desta Comarca até que haja 

resposta do deprecante acerca da validade da decisão, sob pena de 

incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 18 de fevereiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001517-49.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FANAVIA DOS SANTOS FUCUTA KOTARO (AUTOR(A))

GABRIEL MORAIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

WILSON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FABRICIO ALVES DE DEUS (REU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001517-49.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Dessume-se 

da petição inicial pedido dos autores de concessão da assistência jurídica 

gratuita. Entretanto, percebo a existência de elementos que evidenciam a 

falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade nos termos 

que seguem. Primeiro anoto que conforme artigo 98 do CPC considera-se 

necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar custas, as despesas processuais e 

os honorários advocatícios. Enquanto isso o artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). 

Portanto, as disposições do CPC devem ser interpretadas à luz da CF, 

razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. 

Aliás, ressalto que sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário, aceitando cegamente todo e 
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qualquer pedido de assistência. Neste viés, entendo haverem indícios de 

que as partes podem pagar as custas e taxas judiciais sem prejuízo do 

próprio sustento. Consultando o portal da arrecadação disponibilizado por 

nosso egrégio Tribunal de Justiça (disponível em: ), denoto que o valor das 

custas e taxas a serem recolhidas somam R$ 1.207,96 (um mil duzentos e 

sete reais e noventa e seis centavos), o que dividido entre as partes 

resultará em R$ 402,65 (quatrocentos e dois reais e sessenta e cinco 

centavos) para cada, podendo, ainda, haver o parcelamento nos termos 

do artigo 98, § 6º, do CPC. Ocorre que o autor Gabriel recebe salário 

mensal liquido médio de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos), Wilson 

demonstrou uma movimentação bancária com créditos de cerca de 03 

(três) mil, 04 (quatro) mil e até 06 (seis) mil reais, enquanto o marido de 

Fanavia recebe salário bruto de 03 (três) mil reais. Desta forma, conforme 

previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, deve ser determinado às partes a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos para a gratuidade. 

Portanto, intime-se os requerentes para completarem a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, acostando documentos idôneos a comprovar a 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade da justiça, ou anexando comprovantes de pagamento das 

custas e despesas processuais iniciais, podendo pedir ao juízo o 

parcelamento. Em caso de decurso do prazo, certifique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000388-72.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ORANDIR BOTINI RICIARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAIR BARBOSA DA SILVA OAB - PR67682 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE HENRIQUE SCHNEIDER DI LORETO (REQUERIDO)

VALDIR ANTONIO PERIN (REQUERIDO)

CARTÓRIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000388-72.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Presentes os 

requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva precatória. 

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. Após, devolva-se com nossas homenagens. Às 

providências. Jaciara/MT, 18 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001766-97.2019.8.11.0010

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:

VALDIR MIGUEL BINELLO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001766-97.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Bradesco 

Administradora de Consórcios LTDA contra Valdir Miguel Binello Junior, 

qualificados na inicial. Diante da ausência de comprovação da constituição 

de mora, determinou-se a emenda à inicial (id. 22604961). Após reiterados 

pedidos de dilação de prazo, o requerente acostou protesto com data 

posterior ao ajuizamento da demanda (id. 26784925), assim, nos termos 

da jurisprudência do egrégio TJMT, determinou-se a intimação da autora 

para, pela derradeira vez, comprovar a constituição da mora (id. 

27309964). A parte apenas reiterou os pedidos da inicial, sem realizar a 

emenda determinada. Vieram os autos conclusos. Decido. A requerente 

não logrou êxito em comprovar a constituição da mora do devedor, tendo 

solicitado várias dilações de prazo e acostado apenas protesto com data 

posterior. Foi destacado entendimento do nosso egrégio Tribunal de 

Justiça no sentido de que o documento não se presta a provar a 

constituição de mora e determinou-se, pela derradeira vez, a emenda à 

inicial. Todavia, o requerente optou por nada trazer ao feito, apenas 

reiterando os pedidos da inicial, desafiando, assim, o indeferimento da 

petição inicial. Portanto, imperiosa a aplicação do artigo 321, parágrafo 

único c/c artigo 330, inciso IV, ambos do CPC, indeferindo-se a petição 

inicial. Ante o exposto, indefiro a petição inicial com fundamento no artigo 

321, parágrafo único c/c artigo 330, inciso IV, ambos do CPC e, 

consequentemente, julgo extinto o feito sem resolução do mérito nos 

termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Após o trânsito em 

julgado determino arquivamento do presente feito com as anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. Sem custas e 

honorários. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 18 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000213-78.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELINA SOARES RODRIGUES OAB - SP232671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE 

JACIARA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000213-78.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

mandado de segurança impetrado por Claro S/A contra ato do 

Superintendente de Meio Ambiente e Coordenador do Licenciamento 

Ambiental da Prefeitura de Jaciara. O impetrante aduz que necessita obter 

licença ambiental de operação para que possa promover a instalação de 

equipamentos de telecomunicações nesta Cidade; conta que protocolou 

requerimento administrativo, contudo o impetrado extrapolou o prazo para 

apreciação sem proferir sua decisão, além de exigir o pagamento de 

“contrapartida” para tanto. Ele pugna pela concessão de liminar para que o 

impetrado aprecie o pedido e expeça a licença ambiental de operação em 

caso de preenchimento dos requisitos legais ou, caso contrário, indefira-o 

indicando expressamente os fundamentos técnicos ou jurídicos que 

embasem o indeferimento. Decido. Sem adentrar no mérito do suposto ato 

administrativo coator, entendo não haver risco de ineficácia da medida 

caso deferida ao final do writ, requisito necessário para a concessão da 

liminar nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, in verbis: Art. 

7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato 

que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, 

com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [...] 

Denota-se que o pedido liminar do impetrante é a determinação de 

apreciação do requerimento administrativo, contudo nada impede que 

possa ser apreciado após eventual concessão da segurança. Destarte, 

ausente um dos requisitos e sabendo serem cumulativos, indefiro a 

medida liminar pedida. Notifique-se a autoridade coatora, dando-lhe conta 

do deferimento da liminar e também para que preste suas informações no 

prazo legal de 10 dias. Dê-se ciência ao Município, para que, querendo, 

ingresse no feito, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/09. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do impetrado, vista dos 

autos ao Ministério Público Estadual para parecer. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000206-23.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 250 de 491



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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000206-23.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Em exame à 

manifestação da requerida ao id. 26862199, indefiro o pedido da requerida 

de produção de prova documental considerando que se encontra 

preclusa. Ocorre que incumbe à parte requerida instruir a contestação 

com os documentos destinados a provar suas alegações sob pena de 

preclusão, com exceção aos documentos destinados a provar fatos 

supervenientes ou contrapô-los e àqueles que se tornaram conhecidos, 

acessíveis ou disponíveis posteriormente, cabendo à parte comprovar tais 

situações (inteligência dos artigos 434 e 435 do CPC). Todavia, a 

requerida quer acostar documentos com data anterior a da contestação e 

nada diz sobre eventual impossibilidade de juntá-los no momento 

apropriado. Portanto, determino o desentranhamento dos documentos de 

id. 26862197 e 26862198. Noutro giro, indefiro também o pedido da 

requerida de produção de provas testemunhal nos termos do artigo 357, § 

4º e 443, inciso II, ambos do CPC. Primeiro porque foi concedido prazo de 

15 (quinze) dias para as partes especificarem as provas que pretendiam 

produzir, devendo apresentar rol de testemunhas no mesmo prazo caso 

pretendessem a produção de prova testemunhal, sob pena de preclusão, 

todavia a parte não apresentou o rol, estando portanto preclusa. Além 

disso, em exame a contestação denoto que a parte requerida não arguiu 

qualquer questão fática que possa ser comprovada por meio da inquirição 

de testemunhas. Destarte, aguarde-se a preclusão do presente 

pronunciamento e, depois, tornem conclusos os autos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 18 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000666-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO DE OLIVEIRA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000666-10.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação indenizatória por dano moral proposta por Jacinto de 

Oliveira Freitas contra Banco BV Financeira, litigantes qualificados na 

petição inicial. O processo teve seu regular trâmite com os demais atos 

correlatos ao procedimento eleito, inclusive com sentença de mérito 

prolatada (id. 28329269). Todavia, houve posterior autocomposição entre 

as partes (id. 29099496). Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Embora a conciliação seja o objetivo a ser 

perseguido pelo Poder Judiciário e possa ocorrer a qualquer momento, o 

(a) magistrado(a) não deve ser compelido(a) a homologar acordo, pois o 

ato depende de requisitos de validade do negócio jurídico. De fato, é 

facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, contudo, 

explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e de pronta 

verificação. No presente caso, os termos do acordo assinados pelas 

partes envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam 

eivados de qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da 

transação por meio da chancela judicial. 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. Por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Custas na forma da sentença prolatada nos autos. 

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações. 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". Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 18 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002862-50.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACINA RAMOS SOUZA (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 1002862-50.2019.8.11.0010 SENTENÇA Vistos e 

examinados. Trata-se de ação previdenciária para concessão de pensão 

por morte rural proposta por Iracina Ramos Souza contra Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, qualificados na petição inicial. O recebimento da 

inicial e concessão de assistência jurídica gratuita deram-se no 

pronunciamento de id. 25915014. A autarquia requerida ofereceu 

contestação opondo-se à pretensão autoral ao id. 26294963. A 

requerente impugnou a peça defensiva ao id. 26433315 rebatendo as 

teses defensivas e ratificando os argumentos de sua pretensão. Em 

decisão de saneamento e organização do processo, designou-se 

audiência instrutória (id. 27304691). Realizada a audiência, colheram-se 

as declarações da autora e de suas testemunhas e a requerente 

apresentou alegações finais remissivas à inicial (id. 28937836). O 

requerido, mesmo ciente da audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. A concessão do benefício da pensão por 

morte pede os seguintes requisitos (artigo 74 da Lei nº 8.213/91): a) Morte 

de segurado que mantenha esta qualidade ao tempo do óbito; b) Qualidade 

de dependente em face do segurado falecido. Com efeito, a concessão do 

benefício demanda a morte natural ou presumida daquele que mantenha a 

qualidade de segurado ao tempo do óbito, logo, perdida a condição de 

segurado, não haverá cobertura previdenciária para os seus 

dependentes. Além disso, acerca dos dependentes o artigo 16 da Lei nº 

8.123/91 prevê três classes com rol de natureza taxativa, como a 

demandante conta que era esposa do falecido o caso se encaixa no 

inciso I e § 4º do dispositivo citado, veja-se: Art. 16. São beneficiários do 

Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do 

segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; 

[...] § 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 

presumida e a das demais deve ser comprovada. [...] In casu, assim como 

o INSS concluiu administrativamente, vejo que a falecida não detinha a 

qualidade de segurada especial à época do óbito, concluindo pelo 

indeferimento da pretensão autoral. Em se tratando de segurado especial, 

a manutenção de tal qualidade demanda a comprovação do desempenho 

de atividade rural em regime de economia familiar, no momento 

imediatamente anterior ao falecimento. De um lado, entende-se por 

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, 

desempenhe atividades na condição de: a) produtor que explore atividade 

a.1) agropecuária em área de até 4 módulos fiscais ou a.2) de seringueiro 

ou extrativista vegetal. b) pescador artesanal ou a este assemelhado que 

faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. c) cônjuge, 

companheiro e filho maior de 16 anos de idade (ou a este equiparado) do 

segurado especial desde que trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

Por outro lado, entende-se como regime de economia familiar a atividade 

em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é 

exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes. Quanto aos meios de prova da 

qualidade de segurado especial, a comprovação da atividade rural só 
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produzirá efeito quando baseada em início de prova material (art. 55, § 3º 

da Lei nº 8.213/91), não se admitindo prova exclusivamente testemunhal. 

Esta prova material deverá ser contemporânea ao tempo dos fatos que se 

pretende provar, sob pena de equivaler à prova meramente testemunhal 

reduzida a escrito (Súmula nº 34 da TNU e Súmula 149 do STJ). Demais 

disso, não é necessário que toda a documentação tenha sido emitida em 

nome do segurado, eis que se admite como início de prova material 

documentos em nome de terceiros, integrantes do grupo familiar. É 

necessário fazer uma observação quanto ao significado do termo início de 

prova material de exercício de atividade rural. Ressalto que, quando a 

legislação exige início de prova material da atividade rural, não se 

confunde com prova material que demonstre quando a atividade rural se 

iniciou. Com efeito, embora possam coincidir, a lei não exige que a 

requerente prove quando iniciou a sua atividade rural, mediante prova 

documental. Exige que haja um início de prova material quanto ao exercício 

de atividade rural. Vale lembrar que o rol de documentos hábeis a 

comprovação do labor rurícola (artigo 106 da Lei nº 8.213/91) é 

meramente exemplificativo, sendo admissíveis outros documentos além 

dos expressamente previstos, haja vista as dificuldades enfrentadas 

pelos trabalhadores rurais para constituir prova material (Precedentes do 

STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 

550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 

02.03.2005, p. 185). Aplicando-se ao caso concreto, denoto que, a fim 

que produzir o início de prova material, a requerente acostou certidão de 

casamento onde o marido foi qualificado como lavrador. Além disso, 

durante a fase instrutória, a autora contou em juízo que era casada com 

Alcendino e que ele trabalhava cortando cana e tocando roça; que sempre 

moraram na roça; que o marido só trabalhou de CTPS assinada durante 

uns 06 meses. Ademais a testemunha da autora Ednaldo contou que 

conhece a autora há uns 40 (quarenta) anos e chegou a conhecer o 

esposo também; que os conheceu em fazendas, onde trabalhavam na 

lavoura. Por fim a testemunha Luis Pedro disse que conhece a autora 

desde 1970 e que a conheceu como lavradora; que a conheceu e o 

esposo na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, onde trabalhavam eles e o 

patrão. Ocorre que não há início de prova material a ser corroborada com 

a prova oral produzida, considerando que o único acostado pela parte foi 

a certidão de casamento, contudo ela é de 20/09/1980, faltando-lhe 

contemporaneidade já que celebrada cerca de 39 (trinta e nove) anos 

antes do óbito do marido. Além disso, chamo atenção para o fato do de 

cujus ter recebido LOAS no interregno entre 08/05/2006 e seu falecimento 

(conforme dados de seu extrato no CNIS – id. 26294964), considerando 

que em 2006 o esposo tinha 58 (cinquenta e oito anos) de sorte que, em 

regra, tratava-se de pessoa com deficiência e que não possuía meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família, 

preenchendo assim os requisitos do artigo 20 da LOAS. Perceba-se, 

portanto, que tal condição revela-se contraditória com o exercício de 

atividade rural para manutenção da família até sua morte, quanto já estava 

a cerca de 13 (treze) anos recebendo o benefício de prestação 

continuada. Desta forma, a pretensão autoral mostra-se improcedente. 

Ante ao exposto, sem maiores delongas, julgo improcedente a pretensão 

autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC. Consequentemente, 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 o autor 

é beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado, depois de 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 18 de 

setembro de 2019. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA AUTOS Nº 1000303-86.2020.8.11.0010 Menor/requerente: 

Carlos Laerte Bressan Florêncio Requerente/representante: Carla Simone 

Bressan Florêncio Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária com pedido de 

auxílio-reclusão c/c tutela de evidência proposta por Carlos Laerte 

Bressan Florêncio, menor, representado por Carla Simone Bressan 

Florêncio em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Narra 

a inicial que o autor é menor de idade, contando atualmente com 7 (sete) 

anos de idade, é filho de Laerte Carlos Florêncio, o qual ficou preso na 

Comarca de Dom Aquino de 27 de maio de 2019 a 12 de setembro de 

2019. Aduz que em 17 de junho de 2019 o dependente menor requereu 

junto a Autarquia Federal o benefício de auxílio-reclusão, o qual foi negado 

sob a alegação de que “o último salário de contribuição recebido pelo 

segurado é superior a aquele previsto pela legislação”. Requereu a tutela 

de evidência para que o requerido seja compelido a efetuar o pagamento 

do auxílio-reclusão, no valor de um salário mínimo, no período em que o 

segurado Laerte esteve segregado (27/05/2019 a 12/09/2019). Pugnou 

pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. É o 

relato. Passo a decidir. Presentes os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, recebo a inicial e passo à análise do pedido de tutela de 

evidência. Em que pese os argumentos expostos, tenho que não assiste 

razão ao pedido requerido. Explico. A lei nº 13.846, trouxe nova redação 

ao artigo 80, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8213/91, in verbis: "§ 3º Para fins do 

disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no 

mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos 

termos do disposto no § 4º deste artigo, de valor igual ou inferior àquela 

prevista no art. 13 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 

1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do 

RGPS". § 4º A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do 

segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de 

contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês 

do recolhimento à prisão. Grifamos. Em análise aos parágrafos referidos, 

percebe-se que, no período de doze meses anteriores a prisão, 

considera-se segurado de baixa renda quem, na média do período, 

recebeu valor abaixo de R$ 1319,18 (mil trezentos e dezenove reais e 

dezoito centavos). No caso em tela, compulsando os valores recebidos no 

período de doze meses anteriores à segregação do recluso, percebemos 

que recebeu no lapso referido o valor médio de RS 1.386,50 (mil trezentos 

e oitenta e seis reais e cinquenta centavos). Assim, não pode ser 

considerado como segurado de baixa renda, razão pela qual deve ser 

indeferida a tutela antecipada, por estarem ausentes seus requisitos. Ante 

o exposto, indefiro a tutela de evidência pretendida. Cite-se o instituto 

requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço constante 

da inicial, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. Juntada 

a contestação, intime-se a requerente para, em 10 (dez) dias, apresentar 

impugnação à contestação. Defiro a concessão de assistência jurídica 

gratuita nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. 

Por outro lado, oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Cumpra-se. Jaciara/MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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C. L. B. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA AUTOS Nº 1000303-86.2020.8.11.0010 Menor/requerente: 

Carlos Laerte Bressan Florêncio Requerente/representante: Carla Simone 

Bressan Florêncio Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária com pedido de 
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auxílio-reclusão c/c tutela de evidência proposta por Carlos Laerte 

Bressan Florêncio, menor, representado por Carla Simone Bressan 

Florêncio em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Narra 

a inicial que o autor é menor de idade, contando atualmente com 7 (sete) 

anos de idade, é filho de Laerte Carlos Florêncio, o qual ficou preso na 

Comarca de Dom Aquino de 27 de maio de 2019 a 12 de setembro de 

2019. Aduz que em 17 de junho de 2019 o dependente menor requereu 

junto a Autarquia Federal o benefício de auxílio-reclusão, o qual foi negado 

sob a alegação de que “o último salário de contribuição recebido pelo 

segurado é superior a aquele previsto pela legislação”. Requereu a tutela 

de evidência para que o requerido seja compelido a efetuar o pagamento 

do auxílio-reclusão, no valor de um salário mínimo, no período em que o 

segurado Laerte esteve segregado (27/05/2019 a 12/09/2019). Pugnou 

pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. É o 

relato. Passo a decidir. Presentes os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, recebo a inicial e passo à análise do pedido de tutela de 

evidência. Em que pese os argumentos expostos, tenho que não assiste 

razão ao pedido requerido. Explico. A lei nº 13.846, trouxe nova redação 

ao artigo 80, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8213/91, in verbis: "§ 3º Para fins do 

disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no 

mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos 

termos do disposto no § 4º deste artigo, de valor igual ou inferior àquela 

prevista no art. 13 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 

1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do 

RGPS". § 4º A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do 

segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de 

contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês 

do recolhimento à prisão. Grifamos. Em análise aos parágrafos referidos, 

percebe-se que, no período de doze meses anteriores a prisão, 

considera-se segurado de baixa renda quem, na média do período, 

recebeu valor abaixo de R$ 1319,18 (mil trezentos e dezenove reais e 

dezoito centavos). No caso em tela, compulsando os valores recebidos no 

período de doze meses anteriores à segregação do recluso, percebemos 

que recebeu no lapso referido o valor médio de RS 1.386,50 (mil trezentos 

e oitenta e seis reais e cinquenta centavos). Assim, não pode ser 

considerado como segurado de baixa renda, razão pela qual deve ser 

indeferida a tutela antecipada, por estarem ausentes seus requisitos. Ante 

o exposto, indefiro a tutela de evidência pretendida. Cite-se o instituto 

requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço constante 

da inicial, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. Juntada 

a contestação, intime-se a requerente para, em 10 (dez) dias, apresentar 

impugnação à contestação. Defiro a concessão de assistência jurídica 

gratuita nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. 

Por outro lado, oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Cumpra-se. Jaciara/MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000089-95.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSTINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000089-95.2020.8.11.0010 Requerente: Maria Justina 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos, Trata-se de 

ação de concessão e/ou restabelecimento de auxílio doença com pedido 

de conversão em aposentadoria por invalidez c/c tutela de urgência 

proposta por Maria Justina em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Recebida a inicial foi indeferido o pedido de tutela de 

urgência e determinada a citação do requerido. O requerido apresentou 

contestação (id. 28405148), pugnando pela improcedência da ação. 

Impugnação apresentada (id. 28820315). Fundamentação. Considerando a 

necessidade de comprovar a deficiência da autora, necessária a 

realização de perícia médica. Para realização da perícia médica 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 10h40. 

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

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000914-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU DA PAIXAO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1000914-10.2018.8.11.0010 Vistos. Trata-se de ação de 

execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em face de 

IRINEU DA PAIXÃO GUIMARÃES, objetivando o recebimento da quantia de 

R$ 676,12 (seiscentos e setenta e seis reais e doze centavos). Infere-se 
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dos autos que a parte executada foi citada (id. 14631416), todavia, não 

efetuou o pagamento do débito. Instado a se manifestar o exequente 

pugnou pela realização de penhora online (id. 16344934), a qual restou 

frutífera. Intimada acerca da referida penhora (24538118), a parte 

executada se manteve inerte. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, denota-se que a penhora online restou frutífera, 

sendo bloqueado o valor integral da dívida, qual seja, 676,12 (seiscentos e 

setenta e seis reais e doze centavos). Denota-se, também, que o referido 

valor já está vinculado ao presente feito, conforme Id. 20052626, assim, o 

disposto no §5º do art. 854 do Código de Processo Civil, in verbis. “Art. 

854, § 5º. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição 

financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira 

o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução”. 

Cumpre salientar, ainda, que a inércia do executado importa em aceitação 

tácita do bloqueio. Sendo assim, defiro o pedido do exequente e, por 

conseguinte, determino a expedição do alvará de levantamento, 

observando-se a conta informada, bem como procedendo ao necessário. 

Após, intime-se o exequente para se manifestar quanto à extinção do 

feito, pelo pagamento da dívida, ou para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dia. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-14.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PIESANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 100366-14.2020.8.11.0010 Requerente: Moacir Piesant 

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 11h00. 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, bem 

como eventuais perícias administrativas e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 18 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

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)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi e intimação da 

Representante Legal da Parte Autora para que informe, no prazo de 

05(cinco) dias, o endereço da Requerente, tendo em vista que o 

comprovante juntado no ID27469920 não está legível. É o que me cumpre 

certificar. Jaciara-MT, 18 de fevereiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VICENTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000830-72.2019.8.11.0010. Vistos etc., 

Encerrada a instrução, permaneçam os autos conclusos para a prolação 

da sentença. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003620-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LIBERATO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003620-63.2018.8.11.0010. Vistos etc., 

Encerrada a instrução, abra-se vistas às partes para oferecimento de 

alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias. Saem os presentes 

intimados. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000244-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARMIGIANI OAB - MT0019762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000244-35.2019.8.11.0010. Vistos etc., 

Defiro a substituição das testemunhas e a juntada de substabelecimento. 

Encerrada a instrução, permaneçam os autos conclusos para a prolação 

da sentença. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000298-98.2019.8.11.0010. Vistos etc., 

Defiro a substituição das testemunhas e a juntada de substabelecimento. 

Encerrada a instrução, permaneçam os autos conclusos para a prolação 

da sentença. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000764-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR GOULART DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000764-92.2019.8.11.0010. Vistos etc., 

Encerrada a instrução, permaneçam os autos conclusos para a prolação 

da sentença. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002046-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BARROS COSTA (TESTEMUNHA)

JOSE LESSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB - MT23995/O-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 DESPACHO Processo: 1002046-68.2019.8.11.0010. Vistos etc., 

Encerrada a instrução, permaneçam os autos conclusos para a prolação 

da sentença. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002474-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS (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 DESPACHO Processo: 1002474-84.2018.8.11.0010. Vistos etc., 

Encerrada a instrução, permaneçam os autos conclusos para a prolação 

da sentença. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Débora Vitória Américo, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002921-38.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANIRA SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 1002921-38.2019.8.11.0010 Requerente: Janira Souza 

Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc. 

Trata-se de ação para concessão de benefício de aposentadoria rural por 

idade, formulada por Janira Souza Santos em desfavor Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS. O requerido foi citado pessoalmente, 

apresentando em seguida contestação, pugnando pela improcedência da 

ação (id. 26766358). Intimado o autor apresentou impugnação (id. 

28317784). É o relato. Fundamento e decido. Considerando a necessidade 

de comprovar a qualidade de segurado especial da autora, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março de 2020, às 

16h00min. A contar da intimação desta decisão as partes possuem o 

prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas 

a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob 

pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de três para 

cada parte, sendo que somente será admitida a inquirição de testemunhas 

em quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). Cumpra-se. De 

Lisboa para Juara/MT, 31 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002231-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOURADO DOS SANTOS SILVA (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 1002231-09.2019.8.11.0010 Requerente: Maria 

Dourado dos Santos Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS Vistos etc. Trata-se de ação para concessão de benefício de 
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aposentadoria rural por idade, formulada por Maria Dourado dos Santos 

Silva em desfavor Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O requerido 

foi citado pessoalmente, apresentando em seguida contestação, 

pugnando pela improcedência da ação (id. 27144249). Intimado o autor 

apresentou impugnação (id. 28318946). É o relato. Fundamento e decido. 

Considerando a necessidade de comprovar a qualidade de segurado 

especial da autora, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

19 de março de 2020, às 15h30min. A contar da intimação desta decisão 

as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o 

rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 

450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. As testemunhas deverão ser 

ao máximo de três para cada parte, sendo que somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do CPC). Cumpra-se. De Lisboa para Juara/MT, 31 de janeiro de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002221-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

AUTOS Nº 1002221-62.2019.8.11.0010 Vistos. Trata-se de ação de 

manutenção de auxílio-doença por acidente do trabalho com conversão 

em aposentadoria por invalidez, proposta por FRANCISCO RODRIGUES DE 

CARVALHO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos. É o relato. Passo a decidir. Presentes 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, recebo a inicial. 

Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

parte autora, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 98 do CPC. Oportuno consignar que, no caso em tela, é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, determino a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 12 de março de 2020, às 

10h50min. 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 

5396097228, 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003182-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR VICENTE ORTEGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA AUTOS Nº 1003182-37.2018.8.11.0010 Exequente: Município de 

Jaciara/MT Executado: Edmilson Vicente Ortega Vistos, etc. O artigo 110 

do CPC determina que em caso de morte de qualquer das partes, dar-se-á 

a substituição pelo seu espólio, in verbis: “Art. 110. Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos 

seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º. Assim, 

comprovada a morte do executado, inclusive com a distribuição de 

processo de inventário (código 15848), defiro a habilitação do espólio no 

polo passivo da ação e determino a citação do inventariante no endereço 

declinado pela exequente. Cumpra-se. Jaciara/MT, 18 de fevereiro de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002836-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002836-52.2019.8.11.0010 Requerente: Pedro Marçal 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos, etc. Trata-se 

de ação de restabelecimento de aposentadoria por invalidez c/c pedido de 

tutela antecipada, ajuizada por Pedro Marçal em desfavor do Instituto 

Nacional De Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Em 

síntese, narra o autor é trabalhador rural e em 2003 foi deferido o primeiro 

benefício por incapacidade. O requerente aduz que atualmente é portador 

de Neuropatia distal sensitiva axonal, além de ter diagnóstico na coluna 

lombar: escoliose, lordose, espondiloartrose com sinais de discopatia 

degenerativa, osteofitose e pinçamento; e no joelho d: osteofitose e 

gonartrose – CID M511, M545, M47, M170, G568 e G569, que tem 

progredido, agravando seu estado de saúde e culminando em 

incapacidade total e definitiva. Pontuou que recebeu diversos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença, sendo que no período de 01/02/2013 a 

18/10/2018, recebeu benefício de aposentadoria por invalidez. Requer o 

deferimento da tutela de urgência para que o benefício seja imediatamente 

restabelecido. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, recebo a inicial e passo à análise 

do pedido de tutela de urgência. Dispõe o 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 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). No caso em tela, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano, ao menos no presente momento, restaram demonstrados. 

Isso porque segundo recente atestado médico (id. 27621890) o autor 

encontra-se com quadro de dor em coluna lombar e joelhos, dor crônica e 

intensa que restringe os movimentos. Fez exames complementares para 

diagnóstico e dor intensa e crônica. Através de exames de radiografia e 

ENMg dos membros superiores e inferiores em coluna lombar: 

espondilose, osteofitose, escoliose. Em radiografia do joelho esquerdo e 

dereito mostra osteartrose com pinçamento articular e proliferações 

osteofitarias bilateralmente. Segundo o atestado médico o autor está 

definitivamente impossibilidade de exercer atividades laborais. Verifica-se 

ainda que o autor recebeu o benefício de auxílio-doença e posteriormente 

aposentadoria por invalidez por anos, levando a crer que necessita do 

benefício, uma vez que está fora do concorrido mercado de trabalho há 

muito tempo e possui idade avançada. Ante o exposto, defiro o pedido de 

concessão da tutela provisória de urgência para determinar que o INSS 

restabeleça o beneficio de aposentadoria por invalidez ao autor, e 

promova o pagamento do valor correspondente, sob pena de incidência de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). Defiro a concessão de 

assistência jurídica gratuita nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e 

artigo 98 do CPC. Por outro lado, oportuno consignar que é desnecessária 

a designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida 

não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em 

consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, 

que dispõe sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações 

judiciais que envolvam a concessão de benefícios previdenciários de 

aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, determino a 

realização de perícia antes da citação. Assim, em razão da suposta 

patologia que está acometido a parte requerente, nomeio a Dra. Soraya 

Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: 

Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda disponibilizada perante este 

juízo, no dia 12 de março de 2020, às 10h55. 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, 18 de fevereiro de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000364-44.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE NUNES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO SCHUCH MONTAGNER OAB - MT17470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n.1000364-44.2020.811.0010 Vistos. Trata-se de tutela de urgência 

em caráter antecedente proposta por GISLAINE NUNES DIASN em face da 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

devidamente qualificadas nos autos. Consta na inicial que a autora é titular 

da unidade consumidora n. 6/2711702-7, cuja residência é de moradia 

humilde, bem como é ocupada ocasionalmente pelo seu irmão, que 

trabalha na zona rural e retorna para cidade em alguns finais de semana. 

Alega, também, que há quatro meses a requerida tem superfaturado o 

consumo de energia, conforme documentos anexos, razão pela qual 

buscou a via administrativa para resolver o problema, todavia, não obteve 
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êxito. Narra, ainda, que não possui condições de arcar com os valores 

superfaturados injustamente, fato este que ocasionou o corte do 

fornecimento de energia no dia 13/02/2020, de forma ilegal. Assim, requer 

a concessão da presente medida para compelir a requerida a restabelecer 

o fornecimento de energia, bem como se abster de proceder à 

negativação do nome da autora no órgãos de proteção ao crédito, ante os 

débitos discutidos nesta lide. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, cumpre salientar que tutela antecipada requerida em caráter 

antecedente está prevista no art. 303 do CPC e aplica-se quando a 

urgência é contemporânea à propositura da ação. Compulsando os autos 

e os documentos juntados pela parte autora, denota-se que as faturas 

juntadas no processo demonstram a alternância razoável de consumo de 

energia, onde a autora apresenta fatura do mês de fevereiro de 2019 até 

o mês de fevereiro do ano de 2020, sendo que até o mês de setembro de 

2019 o consumo oscilava entre 00 (zero) a 170 (cento e setenta), sendo 

que o maior valor era de 154,30 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta 

centavos), referente ao mês de maio de 2019. Todavia, em outubro de 

2019, o consumo subiu para 270 e, nos meses seguintes (novembro/2019, 

dezembro/2019 e janeiro/2020) este chegou a triplicar, não havendo por 

parte da requerida qualquer justificativa, conforme se extrai do 

procedimento administrativo colacionado aos autos. Assim, em razão dos 

altos valores e da insuficiência financeira para quitá-los, bem como ante a 

falta de justificativa e solução por parte da empresa distribuidora de 

energia, a requerente se viu impossibilitada de quitar as faturas 

supostamente ilegais, fato este que ocasionou ao corte do fornecimento 

de energia. Consigne-se que a autora também juntou ao presente feito a 

foto da residência, alegando que o único eletrodoméstico que fica ligado 

na residência é a geladeira, eis que somente é ocupada eventualmente. 

Deste modo, vislumbra-se que a verossimilhança das alegações está 

configurada, ante a documentação coligida aos autos, em especial o 

protocolo de reclamação e talões de energia juntados aos autos. 

Outrossim, como sobredito há uma discrepância razoável no consumo de 

energia, sendo que a autora deixou de quitar somente aquelas estão em 

desacordo com os valores que estavam sendo cobrados. No que tange ao 

perigo da demora, denota-se que também está presente, uma vez que a 

requerente está com o fornecimento de energia suspenso, o qual é 

considerado serviço básico e essencial às necessidades da pessoa 

humana na vida moderna, causando, assim transtornos. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudência, in verbis: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. O corte indevido de energia elétrica 

na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou 

efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o 

serviço possui, são grandes os transtornos de quem tem energia elétrica 

de sua residência interrompida, ainda que por curto período de tempo. O 

dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, 

sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo. 2. Fixação da 

quantia em valor que deve assegurar o caráter repressivo e pedagógico 

da indenização, sem constituir-se elevado bastante ao enriquecimento 

indevido da parte autora. Majoração da indenização. 3. Correção 

monetária pelo IGP-M, a contar data da publicação deste julgamento até a 

data do efetivo pagamento. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO 

E DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível Nº 70061551271, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 26/08/2015). Portanto, analisado o apresentado na exordial, 

aliado aos documentos coligidos, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte 

reclamante. Por fim, verifica-se a ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (NCPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à reclamada, que 

poderá exigir o valor em aberto, caso considerado regular. Ante o 

exposto, presentes os requisitos do art. 303, do CPC, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE, a fim de determinar a parte 

requerida (ENERGISA) restabeleça o fornecimento de energia da unidade 

consumidora n. 6/2711702-7, de titularidade da autora, no prazo de 12 

horas, bem como se abstenha de inscrever o nome da requerente nos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre 

outros), com relação aos débitos objeto da presente demanda, lançados 

pela empresa reclamada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Intime-se a autora para aditar a petição inicial, no prazo 

de 15 dias, conforme art. 303, §1º, inciso I, CPC. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. 

Oficie-se. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Jaciara/MT, 18 de fevereiro 

de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001679-44.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONICLEI DE OLIVEIRA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001679-44.2019.8.11.0010 Criança/adolescente: 

Guilherme de Almeida Oliveira Santana Representante: Simone Maria de 

Almeida Requerido: Roniclei de Almeida Santana Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença promovida por Guilherme de Almeida Oliveira 

Santana, representado pela genitora Simone Maria de Almeida em 

desfavor de Roniclei de Almeida Santana. O requerido foi citado 

pessoalmente (id. 27054122). A autora informou que o débito alimentar foi 

adimplido, pugnando pela extinção da ação (id. 27246591). É o sucinto 

relatório. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, denota-se que o 

executado quitou o débito alimentar, conforme informado pela Defensoria 

Pública (id. 27246591). Sendo assim, observa-se que o feito executivo 

alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a extinção do feito, pois a 

obrigação foi devidamente satisfeita. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a 

presente execução, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Em razão do princípio da 

causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, fixando este último em 10% (dez por cento) do 

valor dado à causa. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo, independentemente de nova determinação. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Jaciara/MT, 18 de fevereiro de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001318-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIA DOS SANTOS SALLES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 1001318-61.2018.8.11.0018 Requerente: Emidia dos 

Santos Salles Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS. 

Espécie: Ação previdenciária de aposentadoria rural por idade Visto, etc. 

Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade proposta por EMIDIA 

DOS SANTOS SALLES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em que se objetiva a obtenção de aposentadoria 

rural por idade, já que preenche os requisitos legais relativos ao tempo de 

trabalho, bem como a idade. Recebida a inicial foi determinada a citação do 

requerido para apresentação de contestação (id. 1329633). Contestação 

apresentada (id. 14540006), pugnando o requerido pela improcedência da 

ação e na eventualidade caso vencido que o benefício seja concedido a 

partir da citação. Impugnação acostada aos autos a id. 15247636. Por 

ocasião da audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento 

da testemunha Sueli Barbieri de Oliveira Bassanesi. Fundamentação. Para 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade exige a 

demonstração do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência 

previsto no artigo 142 da Lei nº 8.213/91, mediante início razoável de 

prova material, corroborada pela prova testemunhal, ou prova documental 

plena. Como requisito etário, exige-se a idade de 60 anos para homem e 

55 para a mulher. Conquanto inadmissível a prova exclusivamente 
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testemunhal (STJ, Súmula 149; TRF-1ª. Região, Súmula 27), não é 

necessário que a prova documental cubra todo o período de carência, 

podendo ser “projetada” para tempo anterior ou posterior ao que 

especificamente se refira, desde que contemporânea à época dos fatos a 

provar (TNU, Súmula 34). No caso em tela, conforme documentos 

acostados aos autos o requisito etário foi devidamente cumprido, eis que a 

autora contava com idade superior à exigida, quando do ajuizamento da 

ação (nascimento em 23/02/1962). Em relação à atividade campesina da 

autora, o artigo 11, § 9º, inciso II, da Lei nº 8.213/91 prevê que: in verbis. § 

9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra 

fonte de rendimento, exceto se decorrente de: I – benefício de pensão por 

morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; Conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça o fato de um dos membros 

do grupo familiar exercer atividade incompatível com o regime de economia 

familiar não descaracteriza, por si só, a atividade agrícola dos demais 

componentes, caso haja prova em nome próprio. Não obstante a parte 

autora tenha colacionado início de prova material de atividade rural (I - 

Registro de imóvel rural; II – Projeto de investimento – Pronaf), o CNIS 

comprova que o companheiro da autora ostenta extenso vínculo urbano 

(id. 14540035). Ademais, o companheiro da autora é autor no processo de 

reparação de danos decorrentes de acidente de veículo, em trâmite na 

Primeira Vara Cível desta Comarca, no qual o requerente está qualificado 

como caminhoneiro. No referido processo o requerente narra que é 

proprietário de um veículo de grande monta (R$ 109.004,00 cento e nove 

mil e quatro reais), (id. 24717182), descaracterizando a alegada condição 

de rurícola. Outrossim, o extrato do CNIS revela que a autora também 

possui vínculos empregatícios urbanos, a maioria deles com o Município de 

Jaciara (01/08/2010 a 15/11/2010; 04/03/2011 a 17/05/2011; 01/06/2011 

até o mês de novembro do mesmo ano; 01/12/2012 a 14/12/2012; 

01/02/2014 a 13/05/2014), dentro do período de carência, além de 

endereço urbano. Impende consignar que a mera posse de uma 

propriedade rural não indica a que fim ela se destina e, mesmo que a área 

seja objeto de produção, não se poder afirmar que era em regime de 

subsistência, uma vez que tanto a requerente quanto seu companheiro 

possui outra fonte de renda, descaracterizando, assim, o regime de 

economia familiar. Assim, verifica-se que o conjunto probatório não foi 

suficiente para comprovar o exercício do labor rural em regime de 

economia familiar, bem como o cumprimento da carência prevista no artigo 

142 da Lei nº 8.213/91, sendo de rigor a improcedência da pretensão da 

autora. Em colaboração ao entendimento acima exposto segue 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. VÍNCULOS DE TRABALHO 

URBANO DO CÔNJUGE E DA PRÓPRIA AUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO 

DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. 1. Para fins de comprovação 

da condição de rurícola, são aceitos, a título de início de prova material, os 

documentos que qualifiquem o cônjuge como lavrador. De outro lado, o 

posterior exercício de atividade urbana pelo marido, por si só, não 

descaracteriza a autora como segurada especial, mas afasta a eficácia 

probatória dos documentos apresentados em nome do consorte, devendo 

ser juntada prova material em nome próprio. (REsp 1.304.479/SP, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2012, recurso 

submetido ao rito do art. 543-C do CPC). 2. [...] (REsp 1.354.908/SP, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 10/02/2016). 3. No 

caso concreto, não se revela possível o reconhecimento da qualidade de 

segurada especial da parte agravante, pois. além de não terem sido 

juntados aos autos documentos em nome próprio, tanto o esposo como a 

autora passaram a desempenhar atividades de caráter urbano. 4. Agravo 

interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1083712 SP 

2017/0080924-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 

26/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017). 

Conforme citado acima a prova testemunhal produzida em juízo, por si só, 

não sustenta o pedido, de acordo com a Súmula nº 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo 

improcedentes os pedidos da demanda, nos termos do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito. 

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% 

do valor dado à causa. As obrigações decorrentes de sua sucumbência 

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). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se. Jaciara-MT, 18 

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: 1000126-25.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASTIAO ESPINDO VALEJO (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. 29323064 , 

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: 1000374-88.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000374-88.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:LUZIA 

APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE, IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO 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: 07/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 18 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: 1000101-46.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (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. 29352837

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-53.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. DE MOURA SAUDE - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-60.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANNY KARLA SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. DE MOURA SAUDE - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002188-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAYSON ARRUDA MEDEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-54.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROBERTO RICAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

DANILO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIDE PAULINO GOMES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LOURENCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-71.2019.8.11.0010

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:

MIKAEL CORREIA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-05.2019.8.11.0010

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:

ETELVINA MARIA DE JESUS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-71.2018.8.11.0010

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:

FANAVIA GOULART DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-67.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIONALDO DE OLIVEIRA AUGUSTINHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-36.2019.8.11.0010

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:

CLAUDINEIA CELERI VIEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-58.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000376-58.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MIRIAN 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: TIM CELULAR 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: 07/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 18 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: 1000377-43.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000377-43.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MIRIAN 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: TIM CELULAR 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: 07/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 18 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: 1000378-28.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000378-28.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MIRIAN 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: TIM CELULAR 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: 07/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 18 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: 1000379-13.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000379-13.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:CLAUDINEIA 

OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

MARQUES DE ABREU POLO PASSIVO: TIM CELULAR 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: 14/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 18 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: 1000380-95.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000380-95.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MIRIAN 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: TIM CELULAR 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: 14/04/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 18 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000381-80.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MIRIAN 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 18 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: 1000384-35.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOICY KAROLAINY FACCO VIANA (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. 1000384-35.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOICY 

KAROLAINY FACCO VIANA 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: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 

09:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . 18 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: 1000859-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

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

SANDRIVAL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para intimar a 

DRA. VIVIANE FRAUZINO MACHADO para que informe seus DADOS 

PESSOAIS DO PAGANTE DA GUIA DRA. VIVIANE FRAUZINO MACHADO, 

CPF E DATA DE NASCIMENTO. Estes documentos se fazem necessário 

para seu processamento com este Pedido de Restituição Informações do 

E-mail Remetente: Destinatário: Assunto: Número Único: Classe, 

Número/Ano: Tipo de Documento: Assunto: Criado pela Lotação: Data de 

Criação: Of. 842-2019.pdf - 76,38 KB Baixar Descrição do E-mail 

Prezado(a) Senhor(a), Informamos a Vossa Senhoria que o Pedido de 

Conversão protocolizado sob processo nº 0749255-09.2019.8.11.0010 

encontra-se aguardando DADOS PESSOAIS DO PAGANTE DA GUIA DRA. 

VIVIANE FRAUZINO MACHADO, CPF E DATA DE NASCIMENTO. Estes 

documentos se fazem necessário para seu processamento com este 

Pedido de Restituição, FAVOR ENCAMINHAR ESTES DOCUMENTOS PARA 

O E-MAIL daniel.balduino@tjmt.jus.br referenciando o numero de protocolo 

de seu processo no qual é 0749255-09.2019.8.11.0010. Favor informar as 

partes interessadas. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Falar com 

Érika ou Daniel. Att. Daniel Vilela Balduino Controlador de 

Arrecadação/DCA Ramal: (65) 3617-3763

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-20.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOICY KAROLAINY FACCO VIANA (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. 1000385-20.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOICY 

KAROLAINY FACCO VIANA 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: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 

09:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . 18 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: 1000389-57.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000389-57.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

POLO PASSIVO: Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria 

Geral do 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 18 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: 1000390-42.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FEITOSA FERREIRA (REQUERENTE)

ALANA TELLES DA COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000390-42.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VINICIUS 

FEITOSA FERREIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

HENRIQUE MASCARENHAS, RICARDO MARQUES DE ABREU POLO 

PASSIVO: MUNICÍPIO DE JACIARA - 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 18 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: 1000389-57.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000389-57.2020.8.11.0010. TESTEMUNHA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

TESTEMUNHA: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Nos 

termos do art. 910, do CPC, determino a citação da Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, opor embargos. Não apresentados 

embargos, remeta-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para cálculo de liquidação do débito, 

conforme determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Deverão ser 

encaminhados os documentos elencados no art. 3º, § 1º do aludido 

Provimento, por malote digital/e-mail. Sendo o caso, após o retorno dos 

autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes 

do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os documentos 

descritos no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-27.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FEITOSA FERREIRA (REQUERENTE)

ALANA TELLES DA COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000391-27.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VINICIUS 

FEITOSA FERREIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

HENRIQUE MASCARENHAS, RICARDO MARQUES DE ABREU POLO 

PASSIVO: MUNICÍPIO DE JACIARA - 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 18 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: 1000381-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000381-80.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MIRIAN RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos. Cumpra-se 

conforme decisão retro. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001353-84.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001353-84.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ILDA CRISTINA DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 

15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 

523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito no prazo de 

15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor atualizado do 

débito, para que seja expedido mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse 

da parte executada em comparecer à audiência para tentativa de 

conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000381-80.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MIRIAN RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos, etc. Atento 

ao poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove 

sua residência por documento IDÔNEO e ATUAL, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos 

artigos 320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem 

suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-95.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 
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1000380-95.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MIRIAN RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Compulsando os autos 

verifico que contra o Reclamante pesam diversas inserções no SPC, todas 

feitas na mesma data (05/05/2019), pela mesma empresa (TIM S.A), 

constando como única diferença o número do contrato/fatura apontado. 

Ocorre que a presente demanda trata de apenas uma das 04 (quatro) 

inclusões, pois, o Reclamante houve por bem intentar outras 03 (três) 

demandas praticamente idênticas, cada uma objetivando desconstituir um 

dos apontamentos no SPC. Abaixo segue lista das demandas e 

respectivos valores atribuídos: 1000376-58.2020.8.11.0010 (R$ 7.111,90) 

1000377-43.2020.8.11.0010 (R$ 7.119,90) 1000378-28.2020.8.11.0010 

(R$ 7.119,90) 1000380-95.2020.8.11.0010 (R$ 7.119,90) Tal conduta se 

revela muito comum na prática, em especial nas demandas do tipo 

“negativação indevida”, estas que se transformaram em uma verdadeira 

indústria litigiosa no Estado de Mato Grosso. Perceba que não se está 

acusando o Reclamante, nem seu patrono, de atuarem ilicitamente, mas 

apenas constatando o fato de que não se mostra razoável e nem 

proporcional que sejam apresentadas 04 petições iniciais, todas 

protocoladas em sequência, contra atos conexos praticados no mesmo 

dia e pela mesma empresa Reclamada. Tal ato configura grave afronta ao 

princípio da celeridade e da boa-fé processual, o que acaba por afetar 

todos os outros litigantes ao abarrotar este Juizado de demandas 

desnecessárias. Outrossim, prejudica-se a segurança jurídica, eis que a 

multiplicidade de ações pode gerar decisões conflitantes com relação a 

fatos conexos. Destaco que o TJMT tem entendido que em casos como o 

presente, nos quais há diversas inserções no SPC pela mesma Ré, não há 

que se falar em múltiplos danos morais, mas em dano único. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES – COMPROVAÇÃO –MENSALIDADES DE FACULDADE 

IMPAGAS - VÁRIAS NEGATIVAÇÕES, NA MESMA DATA – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MESMO FATO 

E CAUSA DE PEDIR – PEDIDO DIVERSO – DANO MORAL EVIDENCIADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NA PRIMEIRA DEMANDA JULGADA – PRETENDIDA 

FIXAÇÃO DE NOVA INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL 

ÚNICO – REPARAÇÃO REALIZADA - RECURSO DESPROVIDO. A despeito 

de se tratarem de 04 (quatro) negativações, provenientes de títulos com 

numerações diversas, todas elas se referem a mensalidades não pagas, 

relacionadas ao mesmo contrato, cujas anotações foram todas levadas a 

efeito na mesma data. Não é fato de a autora ter seu nome negativado 04 

(quatro) vezes, no mesmo dia, que vai configurar a existência de 04 

(quatro) danos diferentes. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que fato 

que gerou o dano moral é um só. Sendo assim, o mesmo fato não pode 

receber múltiplas reparações. É dever do Poder Judiciário “dar a cada um 

o que é seu de direito”, e essa premissa abarca tanto a reparação de 

possíveis injustiças, ressarcindo aqueles que, de algum modo, foram 

lesados, quanto a coibição de possíveis abusos de direito. Nessa 

perspectiva, as indenizações não devem ser concedidas indistintamente, 

sem, antes de tudo, o julgador ponderar acerca das peculiaridades 

subjetivas do caso posto em exame, sob pena de cometimento de grandes 

equívocos e de graves injustiças. No caso específico dos autos, como 

sobejamente explicitado, a indenização almejada nesta ação, a título de 

dano moral, está fundada no mesmo fato e possui a mesma causa de 

pedir formulada na ação de numeração 007427- 97.2016.811.0004, em 

que houve a condenação, da instituição de ensino, ao pagamento do valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais. 

(TJ-MT CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO 

0007424-45.2016.8.11.0004. Data de publicação: 21/02/2019) Portanto, 

mesmo que o Autor saia vitorioso nas 04 demandas, fará jus a apenas 

uma indenização por dano moral, de modo que não há necessidade ou 

interesse na multiplicidade litigiosa. Ante o exposto, oportunizo que o 

Reclamante se manifeste, no prazo de 15 dias, acerca da possibilidade de 

extinção do feito por ausência de interesse processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-43.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000377-43.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MIRIAN RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Compulsando os autos 

verifico que contra o Reclamante pesam diversas inserções no SPC, todas 

feitas na mesma data (05/05/2019), pela mesma empresa (TIM S.A), 

constando como única diferença o número do contrato/fatura apontado. 

Ocorre que a presente demanda trata de apenas uma das 04 (quatro) 

inclusões, pois, o Reclamante houve por bem intentar outras 03 (três) 

demandas praticamente idênticas, cada uma objetivando desconstituir um 

dos apontamentos no SPC. Abaixo segue lista das demandas e 

respectivos valores atribuídos: 1000376-58.2020.8.11.0010 (R$ 7.111,90) 

1000377-43.2020.8.11.0010 (R$ 7.119,90) 1000378-28.2020.8.11.0010 

(R$ 7.119,90) 1000380-95.2020.8.11.0010 (R$ 7.119,90) Tal conduta se 

revela muito comum na prática, em especial nas demandas do tipo 

“negativação indevida”, estas que se transformaram em uma verdadeira 

indústria litigiosa no Estado de Mato Grosso. Perceba que não se está 

acusando o Reclamante, nem seu patrono, de atuarem ilicitamente, mas 

apenas constatando o fato de que não se mostra razoável e nem 

proporcional que sejam apresentadas 04 petições iniciais, todas 

protocoladas em sequência, contra atos conexos praticados no mesmo 

dia e pela mesma empresa Reclamada. Tal ato configura grave afronta ao 

princípio da celeridade e da boa-fé processual, o que acaba por afetar 

todos os outros litigantes ao abarrotar este Juizado de demandas 

desnecessárias. Outrossim, prejudica-se a segurança jurídica, eis que a 

multiplicidade de ações pode gerar decisões conflitantes com relação a 

fatos conexos. Destaco que o TJMT tem entendido que em casos como o 

presente, nos quais há diversas inserções no SPC pela mesma Ré, não há 

que se falar em múltiplos danos morais, mas em dano único. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES – COMPROVAÇÃO –MENSALIDADES DE FACULDADE 

IMPAGAS - VÁRIAS NEGATIVAÇÕES, NA MESMA DATA – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MESMO FATO 

E CAUSA DE PEDIR – PEDIDO DIVERSO – DANO MORAL EVIDENCIADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NA PRIMEIRA DEMANDA JULGADA – PRETENDIDA 

FIXAÇÃO DE NOVA INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL 

ÚNICO – REPARAÇÃO REALIZADA - RECURSO DESPROVIDO. A despeito 

de se tratarem de 04 (quatro) negativações, provenientes de títulos com 

numerações diversas, todas elas se referem a mensalidades não pagas, 

relacionadas ao mesmo contrato, cujas anotações foram todas levadas a 

efeito na mesma data. Não é fato de a autora ter seu nome negativado 04 

(quatro) vezes, no mesmo dia, que vai configurar a existência de 04 

(quatro) danos diferentes. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que fato 

que gerou o dano moral é um só. Sendo assim, o mesmo fato não pode 

receber múltiplas reparações. É dever do Poder Judiciário “dar a cada um 

o que é seu de direito”, e essa premissa abarca tanto a reparação de 

possíveis injustiças, ressarcindo aqueles que, de algum modo, foram 

lesados, quanto a coibição de possíveis abusos de direito. Nessa 

perspectiva, as indenizações não devem ser concedidas indistintamente, 

sem, antes de tudo, o julgador ponderar acerca das peculiaridades 

subjetivas do caso posto em exame, sob pena de cometimento de grandes 

equívocos e de graves injustiças. No caso específico dos autos, como 

sobejamente explicitado, a indenização almejada nesta ação, a título de 

dano moral, está fundada no mesmo fato e possui a mesma causa de 

pedir formulada na ação de numeração 007427- 97.2016.811.0004, em 

que houve a condenação, da instituição de ensino, ao pagamento do valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais. 

(TJ-MT CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO 

0007424-45.2016.8.11.0004. Data de publicação: 21/02/2019) Portanto, 

mesmo que o Autor saia vitorioso nas 04 demandas, fará jus a apenas 

uma indenização por dano moral, de modo que não há necessidade ou 

interesse na multiplicidade litigiosa. Ante o exposto, oportunizo que o 

Reclamante se manifeste, no prazo de 15 dias, acerca da possibilidade de 

extinção do feito por ausência de interesse processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-58.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000376-58.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MIRIAN RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Compulsando os autos 

verifico que contra o Reclamante pesam diversas inserções no SPC, todas 

feitas na mesma data (05/05/2019), pela mesma empresa (TIM S.A), 

constando como única diferença o número do contrato/fatura apontado. 

Ocorre que a presente demanda trata de apenas uma das 04 (quatro) 

inclusões, pois, o Reclamante houve por bem intentar outras 03 (três) 

demandas praticamente idênticas, cada uma objetivando desconstituir um 

dos apontamentos no SPC. Abaixo segue lista das demandas e 

respectivos valores atribuídos: 1000376-58.2020.8.11.0010 (R$ 7.111,90) 

1000377-43.2020.8.11.0010 (R$ 7.119,90) 1000378-28.2020.8.11.0010 

(R$ 7.119,90) 1000380-95.2020.8.11.0010 (R$ 7.119,90) Tal conduta se 

revela muito comum na prática, em especial nas demandas do tipo 

“negativação indevida”, estas que se transformaram em uma verdadeira 

indústria litigiosa no Estado de Mato Grosso. Perceba que não se está 

acusando o Reclamante, nem seu patrono, de atuarem ilicitamente, mas 

apenas constatando o fato de que não se mostra razoável e nem 

proporcional que sejam apresentadas 04 petições iniciais, todas 

protocoladas em sequência, contra atos conexos praticados no mesmo 

dia e pela mesma empresa Reclamada. Tal ato configura grave afronta ao 

princípio da celeridade e da boa-fé processual, o que acaba por afetar 

todos os outros litigantes ao abarrotar este Juizado de demandas 

desnecessárias. Outrossim, prejudica-se a segurança jurídica, eis que a 

multiplicidade de ações pode gerar decisões conflitantes com relação a 

fatos conexos. Destaco que o TJMT tem entendido que em casos como o 

presente, nos quais há diversas inserções no SPC pela mesma Ré, não há 

que se falar em múltiplos danos morais, mas em dano único. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES – COMPROVAÇÃO –MENSALIDADES DE FACULDADE 

IMPAGAS - VÁRIAS NEGATIVAÇÕES, NA MESMA DATA – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MESMO FATO 

E CAUSA DE PEDIR – PEDIDO DIVERSO – DANO MORAL EVIDENCIADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NA PRIMEIRA DEMANDA JULGADA – PRETENDIDA 

FIXAÇÃO DE NOVA INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL 

ÚNICO – REPARAÇÃO REALIZADA - RECURSO DESPROVIDO. A despeito 

de se tratarem de 04 (quatro) negativações, provenientes de títulos com 

numerações diversas, todas elas se referem a mensalidades não pagas, 

relacionadas ao mesmo contrato, cujas anotações foram todas levadas a 

efeito na mesma data. Não é fato de a autora ter seu nome negativado 04 

(quatro) vezes, no mesmo dia, que vai configurar a existência de 04 

(quatro) danos diferentes. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que fato 

que gerou o dano moral é um só. Sendo assim, o mesmo fato não pode 

receber múltiplas reparações. É dever do Poder Judiciário “dar a cada um 

o que é seu de direito”, e essa premissa abarca tanto a reparação de 

possíveis injustiças, ressarcindo aqueles que, de algum modo, foram 

lesados, quanto a coibição de possíveis abusos de direito. Nessa 

perspectiva, as indenizações não devem ser concedidas indistintamente, 

sem, antes de tudo, o julgador ponderar acerca das peculiaridades 

subjetivas do caso posto em exame, sob pena de cometimento de grandes 

equívocos e de graves injustiças. No caso específico dos autos, como 

sobejamente explicitado, a indenização almejada nesta ação, a título de 

dano moral, está fundada no mesmo fato e possui a mesma causa de 

pedir formulada na ação de numeração 007427- 97.2016.811.0004, em 

que houve a condenação, da instituição de ensino, ao pagamento do valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais. 

(TJ-MT CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO 

0007424-45.2016.8.11.0004. Data de publicação: 21/02/2019) Portanto, 

mesmo que o Autor saia vitorioso nas 04 demandas, fará jus a apenas 

uma indenização por dano moral, de modo que não há necessidade ou 

interesse na multiplicidade litigiosa. Ante o exposto, oportunizo que o 

Reclamante se manifeste, no prazo de 15 dias, acerca da possibilidade de 

extinção do feito por ausência de interesse processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-28.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000378-28.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MIRIAN RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Compulsando os autos 

verifico que contra o Reclamante pesam diversas inserções no SPC, todas 

feitas na mesma data (05/05/2019), pela mesma empresa (TIM S.A), 

constando como única diferença o número do contrato/fatura apontado. 

Ocorre que a presente demanda trata de apenas uma das 04 (quatro) 

inclusões, pois, o Reclamante houve por bem intentar outras 03 (três) 

demandas praticamente idênticas, cada uma objetivando desconstituir um 

dos apontamentos no SPC. Abaixo segue lista das demandas e 

respectivos valores atribuídos: 1000376-58.2020.8.11.0010 (R$ 7.111,90) 

1000377-43.2020.8.11.0010 (R$ 7.119,90) 1000378-28.2020.8.11.0010 

(R$ 7.119,90) 1000380-95.2020.8.11.0010 (R$ 7.119,90) Tal conduta se 

revela muito comum na prática, em especial nas demandas do tipo 

“negativação indevida”, estas que se transformaram em uma verdadeira 

indústria litigiosa no Estado de Mato Grosso. Perceba que não se está 

acusando o Reclamante, nem seu patrono, de atuarem ilicitamente, mas 

apenas constatando o fato de que não se mostra razoável e nem 

proporcional que sejam apresentadas 04 petições iniciais, todas 

protocoladas em sequência, contra atos conexos praticados no mesmo 

dia e pela mesma empresa Reclamada. Tal ato configura grave afronta ao 

princípio da celeridade e da boa-fé processual, o que acaba por afetar 

todos os outros litigantes ao abarrotar este Juizado de demandas 

desnecessárias. Outrossim, prejudica-se a segurança jurídica, eis que a 

multiplicidade de ações pode gerar decisões conflitantes com relação a 

fatos conexos. Destaco que o TJMT tem entendido que em casos como o 

presente, nos quais há diversas inserções no SPC pela mesma Ré, não há 

que se falar em múltiplos danos morais, mas em dano único. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES – COMPROVAÇÃO –MENSALIDADES DE FACULDADE 

IMPAGAS - VÁRIAS NEGATIVAÇÕES, NA MESMA DATA – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MESMO FATO 

E CAUSA DE PEDIR – PEDIDO DIVERSO – DANO MORAL EVIDENCIADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NA PRIMEIRA DEMANDA JULGADA – PRETENDIDA 

FIXAÇÃO DE NOVA INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL 

ÚNICO – REPARAÇÃO REALIZADA - RECURSO DESPROVIDO. A despeito 

de se tratarem de 04 (quatro) negativações, provenientes de títulos com 

numerações diversas, todas elas se referem a mensalidades não pagas, 

relacionadas ao mesmo contrato, cujas anotações foram todas levadas a 

efeito na mesma data. Não é fato de a autora ter seu nome negativado 04 

(quatro) vezes, no mesmo dia, que vai configurar a existência de 04 

(quatro) danos diferentes. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que fato 

que gerou o dano moral é um só. Sendo assim, o mesmo fato não pode 

receber múltiplas reparações. É dever do Poder Judiciário “dar a cada um 

o que é seu de direito”, e essa premissa abarca tanto a reparação de 

possíveis injustiças, ressarcindo aqueles que, de algum modo, foram 

lesados, quanto a coibição de possíveis abusos de direito. Nessa 

perspectiva, as indenizações não devem ser concedidas indistintamente, 

sem, antes de tudo, o julgador ponderar acerca das peculiaridades 

subjetivas do caso posto em exame, sob pena de cometimento de grandes 

equívocos e de graves injustiças. No caso específico dos autos, como 

sobejamente explicitado, a indenização almejada nesta ação, a título de 

dano moral, está fundada no mesmo fato e possui a mesma causa de 

pedir formulada na ação de numeração 007427- 97.2016.811.0004, em 

que houve a condenação, da instituição de ensino, ao pagamento do valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais. 

(TJ-MT CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO 
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0007424-45.2016.8.11.0004. Data de publicação: 21/02/2019) Portanto, 

mesmo que o Autor saia vitorioso nas 04 demandas, fará jus a apenas 

uma indenização por dano moral, de modo que não há necessidade ou 

interesse na multiplicidade litigiosa. Ante o exposto, oportunizo que o 

Reclamante se manifeste, no prazo de 15 dias, acerca da possibilidade de 

extinção do feito por ausência de interesse processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-37.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE SILVA DA CRUZ (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000358-37.2020.8.11.0010. REQUERENTE: GISLAINE SILVA DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a parte 

reclamante comprove sua residência por documento IDÔNEO e ATUAL, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da 

inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que 

a determinação tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA 

DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL 

PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Edital

* O Edital n. 04/2020/DF completo, que torna público o resultado final da 

prova realizada no dia 09 de fevereiro, bem como a lista dos classificados 

de ensino superior do curso de administração, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000663-31.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ALINE DE FARIAS OAB - MT21308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. S. (REQUERIDO)

J. C. D. S. (REQUERIDO)

L. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000663-31.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

NELY LOPES DOS SANTOS REQUERIDO: LUCIVALDO DA SILVA, EVA 

LOPES DOS SANTOS, JOEL CARDOSO DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Modificação de Guarda, proposta por Paulo Henrique Lopes 

da Silva e Dionatan Lopes da Silva representados por sua genitora, Nely 

Lopes dos Santos em face de Lucivaldo da Silva, Eva Lopes dos Santos e 

Joel Cardoso dos Santos, todos devidamente qualificados nos autos. Em 

audiência de conciliação foi estabulado acordo entre as partes (id. 

22236768). Instado a se manifestar o Parquet se manifestou favorável à 

Homologação do Acordo (id. 22939143). Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Como o deslinde da 

demanda não depende de instrução probatória, pelo que conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a ação, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Compulsando os 

autos, verifico que as partes TRANSIGIRAM e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivos que impeçam a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o 

Acordo realizado nos autos, razão pela qual: 1) HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS PARTES, 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. 

Depois de tudo cumprido e certificado, AO ARQUIVO. Cumpra-se com 

urgência, expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA 

SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000201-40.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES LOPES FARTO DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

Designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 23/04/2020, 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: 1000179-50.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA JOAQUIM DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Em anexo,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000045-86.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VITOR DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Em anexo,

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001129-25.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GALVAO DOMINGUES OAB - MT19296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

Em anexo,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000085-68.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN SANTOS (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)

 

Em anexo,

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002033-45.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CUSTODIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CUSTODIO VELOZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002033-45.2019.8.11.0018. REQUERENTE: MARIA DE 

FATIMA CUSTODIO REQUERIDO: TATIANE CUSTODIO VELOZO Vistos etc. 

I - RELATÓRIO Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO/CURATELA envolvendo 

as partes supracitadas e qualificadas na inicial, objetivando a autora a 

decretação da curatela de TATIANE CUSTÓDIO VELOZO com nomeação 

da autora como sua curadora. Narra a requerente que é mãe biológica da 

interditanda que conta com 34 (trinta e quatro) anos de idade. Afirma que 

a interditanda é portadora de deficiência mental desde o seu nascimento 

de cuidados permanentes. Além disso, a aludida é surda-muda A 

requerida recebe o benefício de LOAS, sendo o mesmo administrado pela 

requerente. Fundamento o seu direito na legislação pertinente requerente 

a procedência do pleito inicial, tudo conforme narrado na inicial. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação. Realizada 

audiência e colhida a prova, as partes apresentaram seus memoriais 

finais. Vieram-me os autos conclusos. RELATADOS. DECIDO. II - 

MOTIVAÇÃO O processo teve seu curso regular. Presentes as condições 

da ação e dos pressupostos processuais. O processo encontra-se pronto 

para decisão. Com efeito, cabe consignar que o instituto da curatela tem 

por finalidade assegurar aquele que não tem condições de gerir seus atos 

da vida civil por si só, o direito de ter a seu dispor um administrador idôneo 

e capaz de gerir a vida em seu lugar. Neste sentido, necessário à prova 

da incapacidade do interditando, bem como a capacidade de quem requer 

o encargo, em poder exercer o “munus”. Necessário, ainda, que este 

curador obedeça à ordem de privilégio estabelecido em lei. Em que pese 

tratar o Código de Processo Civil, nos artigos 747 e 756 do NCPC, acerca 

da Curatela dos Interditos, convencionou-se a prática de denominá-la 

Interdição. Sobre a mesma ensina Alexandre Freitas Câmara (CÂMARA, 

Alexandre de Freitas. Lições de direito processual civil. Rio de Janeiro: 

Lumenjuris. 2003. 5ª ed. vol. III. p. 607.): Pode-se definir a interdição como 

procedimento judicial adequado ao reconhecimento da incapacidade, por 

anomalia psíquica ou prodigalidade, do surdo-mudo sem educação que o 

habilite a enunciar com precisão sua vontade e dos viciados pelo uso de 

entorpecentes quando acometidos de perturbações mentais, com o fim de 

instituir-lhes curador. Vindo o feito devidamente instruído restando 

evidentemente comprovada a incapacidade absoluta da interditanda para 

exercer os atos da vida civil. A constatação da incapacidade foi feita 

através do interrogatório da parte, em que se constatou sua incapacidade 

de compreender e ser compreendida. Outrossim, consta dos autos 

declaração médica de f. 15 afirmando que a interditanda é “incapaz de 

gerir os atos de sua vida civil”; laudo de avaliação para pessoa portadora 

de deficiência do INSS, comprovando a alegada deficiência (f. 16/17); e 

laudo psicológico de f. 19, constatando a existência de retardo mental 

severo. A Curadora comprovou que além de ser genitora da requerida 

cuida da filha como muito carinho desde quando nasceu. Portanto, reúne a 

autora as condições necessárias ao exercício da curatela. Noutro passo, 

preenche a Requerente os requisitos legais, estabelecidos nos artigos 

1.768, II, do Código Civil e art. 747, II, do NCPC, bem como restando 

dispensada a especialização de hipoteca legal a teor do prelecionado no 

artigo 1.745 do CCB possuindo legitimidade para assumir o “munus”, 

conforme documentação trazida aos autos. Saliente-se ainda não ter 

havido nos autos provas em contrário que desqualificassem o pedido da 

Requerente. Assegurado, devidamente, o princípio do contraditório e da 

ampla defesa no presente processo, sendo permitido ao Requerido 

impugnar o pedido, todavia quedou-se inerte no presente feito. Assim, 

nada obsta o deferimento do pleito, decretando-se a interdição do 

Requerido, com respaldo em todo conjunto probatório carreado aos autos. 

Nesse sentido: EMENTA: INTERDIÇÃO. AUDIÊNCIA. INTERROGATÓRIO. 

INTERDITANDA. DESNECESSIDADE. PERÍCIA. CONCLUSIVA. FORMAÇÃO 

DO CONVENCIMENTO. Dentro do procedimento de interdição, se faz 

necessário o interrogatório do interditando, entretanto, havendo laudo 

pericial, comprovando a gravidade da enfermidade mental que o impede de 

exprimir sua vontade e, até mesmo, de se locomover, deve-se dispensar a 

sua realização, já que a perícia mostrou-se suficiente à formação da 

convicção do julgador. Recurso a que se nega provimento. APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 1.0145.04.141870-1/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - 

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 

APELADO(A)(S): MARIA MADALENA LIMA TALMA - RELATOR: EXMO. 

SR. DES. BATISTA FRANCO FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e consoante 

o parecer ministerial, julgo procedente os pedido e a DECRETO A 

INTERDIÇÃO DE TATIANE CUSTÓDIO VELOZO, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do art. 3º, II, do CC e de acordo com o art. 1.775, § 1º, do CC 

nomeio-lhe Curadora, a sua GENITORA, MARIA DE FÁTIMA CUSTÓDIO. 

Procedimento ISENTO DE CUSTAS. Inscreva-se no Registro de Pessoas 

Naturais e publique-se na impressa local e no Órgão Oficial por três 

vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do Edital os nomes do 

Interditado e da Curadora, a causa da interdição e os limites da Curatela, a 

teor do disposto nos arts. 755, § 3º e seguintes do NCPC c/c art. 9º, III do 
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CC. Oficie-se ao Cartório Eleitoral dando ciência da presente para 

exclusão da Interditando do quadro de eleitores. Inscreva-se no Registro 

Civil de pessoas naturais a teor do previsto no artigo 755 do NCPC c/c 

artigo 9º, III, do Código Civil de 2002. Tudo cumprido e certificado 

arquive-se com baixa. P.R.I.C. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001414-18.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GOMES DA SILVA (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)

 

CERTIDÃO. Certifico que o medico perito designou a data de 09.04.2020, 

às 15 horas no Hospital São Lucas para realização da pericia. Certifico 

mais, que o autor PAULO GOMES DA SILVA saiu devidamente intimado a 

comparecer na referida data, bem como apresentar todos os exames ja 

realizado, conforme ciente. Juara MT 18 de fevereiro de 2020. Sueli A 

Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002023-98.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ROSA PEREIRA (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))

 

Contestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001717-32.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE JUARA DO ESTADO DO MATO GROSSO. Autos 

nº10017173220198110018 BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de 

economia mista sediada no setor bancário Sul, Quadra 04, Bloco C, Lote 

32, Edifício Sede III, em Brasília – DF, devidamente inscrito no CNPJ sob o 

no. 00.000.000/0001-91, com seus atos constitutivos registrados e 

arquivados no Departamento Nacional do Registro do Comércio sob no. 83, 

neste ato representado por seu advogado que esta subscreve, nos autos 

em epígrafe, que lhe move ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO, vem, 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, oferecer 

CONTESTAÇÃO 1 - SÍNTESE DA INICIAL Em brevíssima síntese, alega 

parte autora que desconhece a origem de diversos contratos firmados 

junto ao Banco do Brasil que dão azo a descontos em sua conta. 

Indeferido o pleito de assistência judiciária pugnou pela inversão do ônus 

da prova, exibição de documentos, declaração de nulidade dos contratos, 

repetição do indébito em dobro, afastamento da capitalização de juros, 

danos morais no importe de R$ 15.000,00 e ônus sucumbenciais. Deu a 

causa a importância de R$ 73.565,22 ( setenta e três mil quinhentos e 

sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos). São estes, em breve 

síntese, os fatos que norteiam a presente demanda. 2 – PRELIMINAR DA 

TEMPESTIVIDADE. Importa ressaltar que em face das particularidades do 

caso em comento, cumpre enfatizar a tempestividade da presente defesa 

nos termos dispostos a seguir, vejamos: Conforme se vê dos autos, o 

aviso de recebimento sequer foi juntado razão pela qual não há prazo em 

curso para oferecimento da peça defensiva Vislumbra-se pela 

tempestividade da presente defesa, tendo em vista o disposto em 

concreto no Art. 219 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: “Art. 

219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, 

computar-se-ão somente os dias úteis” Ademais, realça-se que durante 

ocorrência de feriados e férias forenses, não se praticarão atos 

processuais, sendo também considerados feriados os sábados, domingos 

e dias que não há expediente forense. “Art. 214. Durante as férias 

forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, 

excetuando-se: I - os atos previstos no art. 212, § 2º ; II - a tutela de 

urgência. Art. 216. Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito 

forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente 

forense.” Assim, em razão da suspensão do expediente forense 

estabelecido em decorrência de feriado, não se computa para fins de 

contagem de prazo, e por via consequência, prorroga-se o prazo 

processual para o dia útil subsequente. Para esclarecer, a doutrina 

expressa o entendimento a seguir disposto: “(...) Isso porque, por força do 

art. 224, § 1º do novo CPC, [o]s dias do começo e do vencimento do prazo 

serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia 

em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da 

hora normal Fernando da Fonseca Gajardoni et al., Teoria Geral do 

Processo – Comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2015, p. 

701-702”. Desta feita, como se verifica a presente defesa encontra-se 

tempestivo, salientando que o intuito de evitar qualquer prejuízo, o 

contestante afirma a necessidade de tal medida, postulando o 

processamento. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Primeiramente cumpre 

ressaltar a pertinência do presente tópico, eis que prescreve o Código de 

Processo Civil: “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, 

alegar: (...) IV - inépcia da petição inicial;” Nessa esteira, o Código de 

Processo Civil exige que a petição Inicial contenha pedido certo e 

determinado, bem como que seja demonstrada a pretensão almejada, sob 

pena de ser reputada como inepta pelo magistrado. Compulsando a norma 

processual, resta evidente que a ausência dos pressupostos de 

constituição, desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizam 

a inépcia da Inicial: “Art. 322. O pedido deve ser certo. Art. 324. O pedido 

deve ser determinado. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - 

for inepta; (...) § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe 

faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;” 

Como se compulsa no CPC, a Inicial deve trazer todos os documentos com 

que a parte pretende provar um direito que alega ter, sob pena de 

suplantar dela a causa de pedir exigida para o regular prosseguimento da 

lide, não podendo transferir ao banco um ônus processual que lhe 

pertence, ou seja, de trazer aos autos o referido contrato a ser revisado. 

Isto porque, dispõe o art. 320 do CPC: “Art. 320. A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação” Em 

outras palavras, não há clareza suficiente quanto a causa de pedir, eis 

que o conjunto de fatos ao qual o Autor sedimenta a sua pretensão não é 

delineado na petição Inicial ou mesmo nos documentos. Ora, a causa de 

pedir é um dos três elementos da ação! Sendo deficitária a causa de pedir 

na petição Inicial, é evidente que a referida mácula prejudica a defesa do 

réu, beirando ao cerceamento de defesa. Diante do exposto, resta 

plenamente cabível o indeferimento da Inicial, ressalvando-se que, no atual 

momento processual, a não extinção do presente feito acarretaria violação 

do princípio da ampla defesa, garantido no Artigo 5°, inciso LV, da 

Constituição Federal/88. É importante esclarecer que o novo CPC traz em 

seu bojo os elementos mínimos que devem constar da peça exordial, de 

modo que a ausência de qualquer um deles demonstra-se suficiente para 

desautorizar o prosseguimento do feito e, consequentemente, acarretar a 

extinção da lide sem apreciação do mérito. Desta forma, diante do vício na 

exordial, evidente não haver coesão na sua narrativa, pois, o Autor não 

esclarece suficientemente os fatos que justificariam seus pedidos. Tal 

nódoa não pode prevalecer! O Código de Processo Civil determina que o 

pedido deve ser certo e determinado, não deixando espaço para 

quaisquer espécies de abstrações. Dessa forma, o pedido deve ser 

formulado de forma específica, permitindo a parte contrária formular sua 

defesa e o julgador compreender o objeto pleiteado. Assim, a 

consequência jurídica da INÉPCIA DA INICIAL é a extinção do feito por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, conforme prescreve o CPC, in verbis: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo;” Note excelência que a parte autora não especifica se pretende 

anular ou revisar os contratos objeto da lide, no mais não especifica quais 

cláusulas e de quais contratos pretende a revisão, a parte autora limita-se 
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a realizar pedidos genéricos sem nexo ou especificidade ao caso em 

concreto Isto posto, REQUER que seja acolhida a preliminar suscitada, 

promovendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ante a inépcia da inicial. 2.3 

- DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA Acerca da pertinência do presente tópico, eis o 

disposto no NCPC: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, 

alegar: (...) XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. 

Primeiramente, não há nos autos nenhum indício no sentido da 

NECESSIDADE de isenção das custas processuais e honorários 

advocatícios. Além de não ter comprovado sua miserabilidade jurídica ou 

de ser a única pessoa a contribuir para o sustento do núcleo familiar, a 

parte autora possui recursos suficientes para arcar com honorários de 

advogado particular. Logo, não faz parte da parcela da população que 

cumpre os requisitos para litigar sob o pálio da justiça gratuita. Neste 

sentido vem entendendo o TJ/SP que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Declaração de pobreza 

insuficiente por si só. Requerente que é dentista e proprietária de dois 

imóveis e um veículo. Ausência de comprovação da situação de 

miserabilidade, ressalvada, contudo, a possibilidade de concessão da 

benesse a qualquer tempo, demonstrada a carência. Decisão mantida. 

Agravo não prov ido.  (TJSP;  Agravo de Ins t rumento 

2030026-83.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 

10ª Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 2ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019) Se necessário, 

pode requerer o parcelamento de despesas processuais. O poder 

judiciário não pode estender de forma tão alargada o conceito de “pobreza 

no sentido jurídico” sob pena de albergar todo tipo de demanda sob o 

manto da gratuidade, culminando com a inviabilização do funcionamento do 

Poder Judiciário como um todo, por limitação de recursos, situação na qual 

os mais carentes seriam os mais prejudicados. Logo, a gratuidade da 

justiça é prevista com o fito de possibilitar o livre acesso ao Judiciário para 

as camadas mais pobres da população. Portanto, a indiscriminada 

concessão de tal benefício acabaria por inviabilizar o funcionamento do 

Poder Judiciário financeiramente limitado, por insuficiência de recursos, de 

modo a violar o próprio princípio que ensejou a criação do instituto, qual 

seja, o princípio do livre acesso ao judiciário. Doravante, com o advento no 

CPC/2015 A SIMPLES “DECLARAÇÃO DE POBREZA” NÃO MAIS É 

SUFICIENTE eis que o NCPC revogou a lei 1.060/1950 que previa 

suficiência de mera declaração. Assim, prevalece o art. 5º "LXXIV DA 

CF/88, que exige COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, o 

que in casu não ocorreu, razão pela qual pugna-se pelo indeferimento de 

tal pleito. 3 – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DA REALIDADE FÁTICA Em que 

pese a narrativa exposta pela parte autora, não se verifica nenhuma 

conduta indevida por parte do banco. Com exceção dos contratos 

770705360, 771118560, 807881856 e 844486206 que foram contratados 

em agência, os demais tiveram a contratação via INTERNET, as 

contratações realizadas nesses canais não precisam de assinatura formal 

do Comprovante de Empréstimo/Financiamento, tendo em vista que são 

confirmadas mediante utilização de senha eletrônica. Descontos de 

R$96,13 são referente a soma dos contratos 770705360 e 771118560 nos 

valores de R$50,39 e R$45,74. Desconto de R$224,64 referente a 

operação 802073831. Descontos de R$326,63 são referente a soma dos 

contratos 802073831 e 807881856 nos valores de R$224,64 e R$101,99. 

Descontos de R$675,79 são referente a soma dos contratos 802073831 e 

834876329 nos valores de R$224,64 e R$451,15. Descontos de R$765,61 

são referente a soma dos contratos 802073831, 834876329 e 838415911 

nos valores de R$224,64, R$451,15 e R$89,82. Descontos de R$793,45 

são referente a soma dos contratos 848300467 e 844486206 nos valores 

de R$34,94 e R$758,51. Descontos de R$842,30 são referente a soma 

dos contratos 848300467, 844486206 e 862136325 nos valores de 

R$34,94, R$758,51 e R$48,85. Na realidade, o que realmente ocorre, 

Excelência, é que a parte autora tenta convencer esse r. Juízo, 

utilizando-se de argumentos infundados, e sem respaldo legal. Pois, em 

nenhum momento o Banco Réu agiu de forma ilícita. O Banco do Brasil S/A, 

trata-se de uma instituição seriamente conceituada e respeitada em nível 

mundial. A qualidade dos produtos e serviços prestados pelo Banco do 

Brasil S/A, são traduzidos em predicados como rapidez, eficiência e 

segurança para os negócios de pessoas e empresas, sendo considerada 

a instituição que mais se destaca nesses segmentos. Vale ressaltar, que 

para o Banco do Brasil, o cliente está em primeiro lugar, ou seja, toda 

relação que constitui o Banco do Brasil, está voltado ao atendimento ao 

cliente, na convivência sadia e na cordialidade em relacionar com os 

mesmos, para que possam conhecer a fundo, realmente a instituição com 

a qual trabalham. Pelo exposto, não há que se falar em falha do Banco 

réu. Isto posto, é de rigor a improcedência da presente demanda com 

realização ao pedido de indenização por danos posto que ausente ato 

ilícito praticado pela Instituição Financeira, por ser medida de direito. DA 

BOA FÉ OBJETIVA DO BANCO Como é cediço, este Requerido é uma 

instituição séria, sólida, com mais de 200 anos de história, que sempre 

observou os estreitos limites da lei, oferecendo serviços de patente 

qualidade e realizando contratos eivados de inequívoca boa fé e respeito 

aos direitos consumeristas previstos no diploma pertinente. Entende-se 

por boa-fé o comportamento leal, probo e lídimo na condução e realização 

dos contratos. Vale dizer: é a conduta ética aferida nos negócios 

jurídicos. A ética objetivamente considerada. Referido princípio permeia 

todo o Código Civil, que fixa regras de maneira sistemática para regular os 

atos jurídicos e as relações sociais, mormente aqueles de cunho negocial, 

positivando tal princípio no artigo 422: “Art. 422. Os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Há, assim, achar que à 

boa fé do Banco Réu, ao pretender imputar-lhe responsabilidade no caso 

em tela, o que ocasionaria injusto prejuízo! 3.1 DA PRESCRIÇÃO TRIENAL 

PARA REQUERER A REPETIÇÃO DE INDÉBITO Conforme se verifica, o 

Autor afirma que o negócio jurídico celebrado junto ao Banco 

supostamente é nulo, visto que não tinha intenção de contratar qualquer 

empréstimo junto ao Banco do Brasil, e supostamente só o fez por ter sido 

‘ludibriado’, conforme afirma. Pois bem, inicialmente, cumpre destacar que 

as contratações foram realizadas em 02/2011, 10/2012, 02/2013, 05/2014, 

01/2015,03/2015 e 12/2015, ou seja, o autor, independentemente de ser 

ou não analfabeto, tinha plena ciência do negócio jurídico firmado. Neste 

sentido, inequivocamente a parte Autora não só tinha plena ciência dos 

empréstimos contratados. A argumentação de que a parte autora não 

tinha intenção de contratar junto ao Banco do Brasil não se sustenta, 

porque de fato contratou (se não tivesse intenção, bastaria dizer ‘não’), 

traduzindo-se a vontade de contratar pelo saque realizado dos valores 

disponibilizados em Ora, Excelência, não é razoável imaginar que o Autor 

ajuizaria demanda por volta de vasto lastro temporal e depois de utilizar 

todos os valores disponibilizados, afirmando que não tinha interesse na 

contratação, e que foi ‘ludibriado’... se não tinha interesse na contratação, 

por que, então, utilizou o dinheiro? Com a devida vênia, Excelência, caso o 

autor não pretendesse efetuar a contratação, e tivesse se sentido 

ludibriado, não só ele não teria utilizado os valores disponibilizados em sua 

conta, como também teria feito requerimento administrativo para 

cancelamento do contrato (ainda que com auxílio de parente ou alguém de 

confiança), ou ao menos teria procurado seu gerente para demonstrar o 

arrependimento (mesmo que de forma verbal), requerendo o cancelamento 

do contrato e a devolução do dinheiro disponibilizado na conta. Inobstante, 

tal fato (vontade de contratar e validade do negócio jurídico) serão 

abordados de forma mais específica em tópico próprio de mérito, de modo 

que cumpre ao Banco do Brasil no presente tópico prosseguir a discussão 

acerca da prejudicial de mérito em questão. Pois bem, ao que se verifica, a 

parte autora requer a declaração de inexistência do débito, com o 

cancelamento do contrato sub judice, e a consequente devolução em 

dobro das parcelas cobradas para amortização da operação contratada. 

Pois bem, para o caso do juízo acatar o pedido que constou expresso na 

inicial, para restituição das parcelas desde a contratação do empréstimo 

até os dias atuais, não há se falar em prescrição, vez que a ação também 

foi ajuizada em 2019. Entretanto, para o caso de se acatar eventual 

repetição de indébito na íntegra (o que só se admite à título de 

fundamentação para a presente defesa), há de se destacar que boa parte 

das parcelas já se encontram prescritas. Isto porque a pretensão para a 

devolução de parcelas pagas supostamente de forma indevida (pretensão 

de ressarcimento de enriquecimento sem causa) prescreve em TRÊS 

ANOS, conforme diz o Art. 206, §3°, IV, do Código Civil, in verbis: Art. 206. 

Prescreve: § 3° Em três anos: IV - a pretensão de ressarcimento de 

enriquecimento sem causa; Neste sentido, Excelência, importante lembrar 

um duro, porém assertivo brocardo jurídico ‘Dormientibus Non Succurrit 

Jus’ (o direito não socorre aos que dormem). Ora, repita-se que a 

contratação foi celebrada entre a parte Autora e o Banco do Brasil no 

período compreendido entre 2011 e 2015, e a parte autora efetuou o 

pagamento mensal das parcelas do contrato em silêncio por longos anos, , 

e só agora, depois da celebração do contrato e da utilização do dinheiro 

disponibilizado, ajuizou a demanda se dizendo ‘ludibriado’ e ‘enganado’, 
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postulando pela devolução em dobro de tudo o que pagou e indenização 

do Banco do Brasil em danos morais?? Nos termos do artigo legal 

supracitado, sendo três anos o prazo prescricional para a pretensão de 

ressarcimento de enriquecimento sem causa (que é, justamente, a 

pretensão da parte autora em sua inicial), e considerando que a demanda 

foi ajuizada em 09/10/2019, todas as parcelas anteriores a 09/2017 estão 

de fato PRESCRITAS, não cabendo ressarcimento por repetição de 

indébito, seja na forma simples ou em dobro, de nenhuma delas. É no 

mesmo sentido o entendimento pacífico da jurisprudência baiana, senão 

vejamos, verbis: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL 

ACOLHIDA. MÉRITO. ILICITUDE DOS DESCONTOS. COBRANÇAS 

INDEVIDAS CONFIGURADAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. 

INTELECÇÃO DO PARÁGRAFO UNICODO ART. 42 DO CDC. APELO DO 

RÉU PROVIDO EM PARTE APENAS PARA RECONHECER AINCIDÊNCIA DA 

PRESCRIÇÃO TRIENAL À HIPOTESE. Assiste razão à Instituição ré posto 

que, como se trata a hipótese dos autos de ação de reparação de danos 

por suposto enriquecimento sem causa da instituição financeira, 

decorrente do desconto indevido de quantias diretamente do benefício 

previdenciário do demandante, torna aplicável o prazo prescricional trienal, 

conforme estabelece o art. 206, § 3º, inciso IV, do CC. Preliminar acolhida.

[1] (grifo nosso) APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MÁ PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. APELO ADESIVO DO 

AUTOR IMPROVIDO.[2] (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 

NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. FÓRMULA DE VARIAÇÃO 

SUBJETIVA. DESEQUÍLIBRIO CONTRATUAL VERIFICADO. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo 

prescricional em questão deve estar amparado no art. 206, § 3º, inciso IV, 

do Código Civil, que afirma que a pretensão de ressarcimento de 

enriquecimento sem causa prescreve em 03 (três) anos.[3] (grifo nosso) 

Por todo exposto, requer a declaração da PRESCRIÇÃO para a pretensão 

de ressarcimento por repetição de indébito (simples ou em dobro) de todas 

as parcelas anteriores à 09/2017, devendo a demanda ser julgada 

EXTINTA no que tange a tal pedido, nos termos do Art. 487, II, do NCPC. 4 

– MÉRITO 4.1. DA REALIDADE DOS FATOS – DA VALIDADE DO NEGÓCIO 

JURÍDICO CELEBRADO – DA VONTADE DE CONTRATAR – DA JUNTADA 

DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA 

Superada a questão prejudicial de mérito, no tocante à prescrição da 

pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa/repetição de 

indébito (3 anos, nos termos do Art. 206, §3°, IV, do NCPC), passa o 

Banco do Brasil ao mérito da demanda. Pois bem, como já dito no tópico 

anterior, a inicial afirma que o negócio jurídico celebrado entre a parte 

Autora e o Banco do Brasil em 11/2014 é nulo, porque a parte Autora é 

pessoa simples e analfabeta, e não tinha nenhuma intenção de contratar. 

Ocorre que não é bem esta a verdade, isto porque se a parte tivesse sido 

‘completamente ludibriada a contratar serviço que não queria’, bastaria que 

o autor jamais utilizasse os valores depositados, oriundos do empréstimo, 

bem como fizesse pedido (ainda que verbal) para seu gerente cancelar o 

negócio, com a consequente devolução do dinheiro. Tal fato pode ser 

comprovado no extrato da conta corrente, como já demonstrado acima, 

mas também colacionado abaixo, para facilitar a leitura: No mais, 

importante frisar também que a parte autora não comprova incapacidade 

civil, nem tampouco nada que altere ou influencie na sua capacidade 

cognitiva (de modo que, se contratou o empréstimo, e utilizou o dinheiro 

depositado, obviamente tinha intenção de celebrar o contrato). Note, 

Excelência, que a parte autora contratou o empréstimo, o dinheiro caiu em 

sua conta em, e o autor sacou o valor NA ÍNTEGRA. Não bastasse isso, 

durante todo o período a parte autora efetuou PONTUALMENTE OS 

PAGAMENTOS MENSAIS sem nada dizer. REPITA-SE: POR LONGOS 

ANOS, DEPOIS DE SACAR E UTILIZAR O VALOR EMPRESTADO, A PARTE 

AUTORA PAGOU O CONTRATO, SEM NUNCA TER ENTRADO EM 

CONTATO COM O GERENTE DA CONTA, OU MESMO COM ALGUM 

FAMILIAR OU PESSOA DE CONFIANÇA, PARA FAZER O PEDIDO DE 

CANCELAMENTO! Ora, como pode a parte autora afirmar que o negócio é 

nulo, porque ‘não tinha intenção de contratar e foi ludibriado’, quando a 

própria parte autora utilizou dos valores depositados NA ÍNTEGRA, e por 

longos anos, sem jamais ter apresentado qualquer reclamação ou pedido 

de cancelamento junto ao gerente (ainda que verbal)??? Ora, Excelência, 

a vontade do autor em contratar resta clara e inequívoca desde o início, 

vez que sacou na integralidade o valor disponibilizado pelo empréstimo 

contraído, e utilizou o dinheiro como bem entendeu! Não bastasse isso, 

claramente não houve vício, nem tampouco o autor fora ludibriado a 

contratar nada que não fosse de sua vontade, porquanto, além de ter 

sacado os valores na íntegra, ainda efetuou o pagamento de TODAS as 

parcelas do contrato e, pasme, POR CINCO ANOS se silenciou quanto a 

contratação, nunca tendo procurado o banco sequer para mencionar 

qualquer interesse no cancelamento do negócio jurídico, ou mesmo 

arrependimento. Neste sentido, a jurisprudência nacional também é 

assertiva ao dizer que, in verbis: Busca e apreensão de veículo. 

Alienação fiduciária. Curador especial. Alegação de nulidade do contrato 

de financiamento pela ré ser analfabeta. Vício de consentimento não 

demonstrado. Ré que, ademais, efetuou o pagamento de sete parcelas do 

contrato. Mora da devedora regularmente constituída e não purgada. 

Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.[4] (grifo nosso) 

Diante de todo exposto, inclusive em consonância à vasta jurisprudência 

nacional no mesmo sentido, há de se considerar aqui que o analfabetismo 

em si não é razão plausível a se considerar a parte incapaz de exercer 

plenamente sua vida civil. Ato contínuo, dispõe o Art. 104, do Código Civil 

que: Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - 

objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou 

não defesa em lei. A legislação cível é clara no sentido de que, a menos 

que se comprove vício em pelo menos uma das três hipóteses elencadas 

nos incisos do Art. 104, do CC/02, não há se falar em Nulidade de Negócio 

Jurídico. Por todo exposto, considerando o entendimento exposto na 

robusta jurisprudência juntada na presente peça, de que o analfabetismo 

por si só não significa necessariamente a incapacidade civil, bem como o 

Autor não trouxe um único argumento ou prova de que de fato fora 

ludibriado, ou sequer não tinha intenção de contratar empréstimo, a 

demanda há de ser julgada IMPROCEDENTE na íntegra, vez que o negócio 

jurídico celebrado é válido, nos termos do Art. 104, do Código Civil. Ainda, 

em complementação, há de se frisar que, ao contrário do que o Autor 

tentou expor em sua inicial, é nítido que este SEMPRE teve intenção de 

contratar o empréstimo, tanto que: a) tão logo depositado o valor em sua 

conta, este efetuou o saque na íntegra o utilizou como bem entendeu; b) 

nunca procurou o gerente para cancelar o negócio, ou mesmo demonstrar 

arrependimento na contratação (ainda que verbal), nem tampouco 

procurou familiar ou amigo de confiança para buscar junto ao banco o 

cancelamento do negócio e; c) durante todo o tempo da contratação 

(cinco anos), efetuou o pagamento de QUASE TODAS as parcelas do 

contrato. 4.3. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Nos termos dos tópicos acima, 

da presente peça, o negócio jurídico celebrado objeto da presente 

demanda é valido, visto que o autor não conseguiu comprovar sua 

incapacidade de exercer plenamente os atos da vida civil (em verdade 

nem sequer abordou tal tema), bem como analfabetismo, por si só, não é o 

bastante para tanto (comprovar a incapacidade civil). Neste sentido, 

sendo válido o negócio jurídico, não há se falar em declaração de 

inexistência de débito, nem tampouco repetição de indébito, porquanto 

todas as parcelas pagas eram devidas (e a parte autora não contestou 

nenhum encargo contratual em sua ação, nem mesmo em pedido 

subsidiário). Pelo exposto, há de ser julgado IMPROCEDENTE o pedido de 

repetição de indébito, porquanto válido o negócio jurídico celebrado, visto 

que o Autor não logrou êxito em comprovar sua incapacidade civil à época 

da contratação. Alternativamente, ad cautelam, e apenas por amor ao 

debate, caso este D. Juízo venha a julgar procedente a demanda (ainda 

que parcialmente), há de se considerar alguns pontos, no que tange ao 

pedido de Repetição de Indébito: 4.4. DA DEVOLUÇÃO DE VALORES – 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO Quanto ao pedido de devolução em 

dobro dos valores descontados, o parágrafo único, do art. 42 do CDC 

prevê que "o consumidor cobrado por quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável." No caso concreto, inexistiu a cobrança indevida, judicial ou 

extrajudicial, dos valores reclamados na inicial e que constituíram o pedido 

de repetição do indébito diante da confessa contratação do serviço pela 

Autora, bem como sua clara intenção na contratação (a ver pela utilização 

dos valores disponibilizados, pagamento pontual de todas as parcelas, 

bem como nunca ter reclamado com o gerente, nem sequer exposto 

qualquer insatisfação/arrependimento, ou apresentação de pedido formal 

de cancelamento do contrato, com a devolução do dinheiro, com ajuda de 

algum parente ou amigo de confiança). O dispositivo legal 
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supramencionado não deixa dúvida que só a cobrança de dívida justifica a 

aplicação da multa civil em dobro, pelo que, não se tratando de cobrança 

de dívida indevida, mas sim de pagamento de parcelas devidas pela 

contratação de empréstimo consignado (cujos valores a parte autora 

inclusive utilizou), injustificável a condenação em dobro. Repita-se, os 

valores pagos decorrem de contratação válida e legítima e a devolução em 

dobro do valor indevidamente recebido depende também da constatação 

da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, o que não restou 

configurada diante do exercício regular do direito e a anuência da parte 

Autora – destaca-se novamente que a parte autora em momento nenhum 

comprovou seu estado de incapacidade civil, muito pelo contrário, apenas 

teceu comentários sobre o analfabetismo, o que não significa, 

necessariamente, que também é incapaz, conforme ampla jurisprudência 

já juntada. Saliente, não demonstrada a má-fé da fornecedora e 

considerando-se ainda a adesão voluntária do serviço, a contratação 

válida, autorizando a respectivo desconto na conta do Autor, não há que 

se falar em cobrança indevida ou lesão material no caso em concreto de 

mero pagamento de empréstimo de pleno conhecimento do Autor. Não 

cabendo ao Banco demandado recusar, limitar, obstar ou deixar de 

realizar o débito em conta dos débitos e solicitado pelo Autor, 

unilateralmente, diante da necessidade de anuência do mesmo, portanto, 

sob engano justificável e ausência de efetivo prejuízo. 4.6. A 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AO CONTESTANTE Na espécie, 

decididamente, nenhum ato ilícito pode ser imputado ao réu, já que a 

conduta do banco réu foi pautada e exercida em regular exercício de 

direito reconhecido. Veja, Excelência, que conforme já exposto acima e 

repetido diversas vezes, nem mesmo a própria parte Autora conseguiu 

comprovar a incapacidade civil de celebrar contratos (aliás, nem mesmo 

abordou tal tema, tendo se limitado meramente a tecer comentários sobre 

seu analfabetismo – o que não significa que também é incapaz). É o que 

dispõe o artigo 160, I, do antigo Código Civil, integralmente mantido pelo 

artigo 188, I, do novo Código Civil, abaixo transcrito: "Não constituem atos 

ilícitos: I – Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito reconhecido”. (grifos) Ora, qual foi o ato ‘ilícito’ praticado pelo 

Banco, que não em exercício de direito reconhecido, na qualidade de 

instituição financeira?? FOI O PRÓPRIO AUTOR, que mantém 

relacionamento junto ao Banco do Brasil HÁ ANOS, que buscou seu 

gerente para conseguir empréstimo, teve a aprovação e os valores 

liberados em sua conta, SACOU E UTILIZOU tais valores, e efetuou 

pontualmente o pagamento de TODAS as parcelas do contrato celebrado... 

tudo o que o Banco fez foi liberar o empréstimo, conforme era claramente 

sua vontade (o que pode ser corroborada em tudo o que já se expôs na 

presente defesa e na documentação juntada). Lecionando sobre a 

exclusão da ilicitude, escreve WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO 

(Curso, vol. I, p. 273): "Quem assim exerce um direito legítimo, não fica 

obrigado a reparar o dano causado a outrem, sendo, pois, improcedente 

qualquer pedido de indenização formulado pelo prejudicado”. Dessa forma, 

não constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de um direito 

reconhecido. Não há, pois, qualquer ilegalidade na conduta do réu. DO 

MERO ABORRECIMENTO Insta mencionar, nesta oportunidade, que existe 

grande diferença entre o dano moral e o mero aborrecimento. A 

Constituição Federal consagrou a inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das pessoas, além da indenização pelo 

dano moral decorrente de sua violação. Todavia, é necessário observar a 

preocupação acerca da grande quantidade de indenizações por danos 

morais pleiteadas perante o Judiciário quando, na verdade, não há 

qualquer dano moral indenizável, mas um desgosto frequente do cotidiano. 

Atualmente, em razão das inúmeras atividades realizadas na sociedade, o 

homem esta sujeito à toda sorte de acontecimentos que poderiam 

enfadá-lo, todavia, essas situações, em regra, não geram qualquer 

verossimilhança de uma indenização, ou seja, não configura-se o dano 

moral. Considera-se dano moral a dor subjetiva, dor interior que fugindo à 

normalidade do dia-a-dia do homem médio venha a lhe causar ruptura em 

seu equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem-estar. 

Ademais, a simples afirmação de que o a parte autora sofreu danos de 

natureza moral sem comprovar qualquer dos fatos alegados não deve 

prosperar, posto que nenhum ato de ofensa à dignidade e honra da 

Autora restou devidamente comprovado. Para a configuração dos danos 

morais, não basta o aborrecimento ordinário, diuturnamente suportado por 

todas as pessoas. Impõe-se que o sofrimento infligido à vítima seja de tal 

forma grave, invulgar, justifique a obrigação de indenizar do causador do 

dano e lhe fira, intensamente, qualquer direito da personalidade. Nesse 

sentido, veja-se o magistério de Sérgio Cavalieri Filho: “só deve ser 

reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral. (Filho; Sergio 

Cavalieri Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, 13ª 

edição, 2018.). Ora, Nobre Julgador, como se verifica no caso em tela, em 

momento algum experimentou a Autora sofreu os alegados danos morais, 

levando a conclusão óbvia de que pretende tão somente auferir lucro com 

a presente demanda, eis que toda situação refletida nos autos do 

processo em epígrafe apenas caracterizam a ocorrência de eventual mero 

aborrecimento, não havendo em momento algum qualquer constrangimento 

suportado pelo Autor de modo a justificar a absurda indenização 

pretendida. No limite, e apenas por amor ao debate e apego a 

argumentação, caso V. Exa. entenda que houve algum dissabor, nada 

mais ocorreu do que um mero aborrecimento, não passível de indenização. 

Não assiste razão ao autor uma vez que, os danos morais não foram 

suficientemente demonstrados. Os fatos narrados evidenciam que a parte 

autora sofreu aborrecimento cotidiano, passível de ocorrer com as 

pessoas que se utilizam de serviços bancários. Inexiste, pois, 

demonstração de que houve efetivos danos à sua honra objetiva ou 

qualquer tipo de repercussão prejudicial de sua dignidade. DA 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS Alega a parte Autora ter sofrido 

danos e pleiteia o pagamento de indenização por danos morais. Contudo, 

questiona-se: qual o dano moral sofrido pela parte Autora? Em que pese a 

parte autora tentar argumentar que sofreu prejuízos e que sua honra foi 

abalada, ressalva-se que não há nenhuma prova com relação aos fatos 

narrados. Ademais, convém lembrar que não é qualquer dano moral que é 

indenizável. Os meros aborrecimentos, percalços, pequenas ofensas, não 

geram o dever de indenizar. O nobre instituto não tem por objetivo amparar 

as suscetibilidades exageradas. Por outras palavras, somente o dano 

moral razoavelmente grave deve ser indenizado”. Ademais, o Dano Moral 

apenas é cabível quando presentes determinados requisitos. Em análise 

ao disposto no artigo 5º, incisos V e X da Carta Magna de República 

tem-se que o pressuposto para configuração do dano moral, ausente na 

hipótese dos autos, é o gravame à imagem, à intimidade ou à honra da 

pessoa “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: V - é assegurado o 

direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem; X - são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” Para 

que se possibilite indenização por dano moral, é necessário que ocorram 

os pressupostos da responsabilidade civil, ou seja, o dano moral 

indenizável exige a conjugação de fatores (dano, ilicitude e nexo de 

causalidade). O dano moral tem por escopo indenizar quem efetivamente 

sofreu angústia, desgosto ou passou por situação vexatória; algo que 

efetivamente macula a dignidade da pessoa. De acordo com a doutrina 

dominante, para a caracterização do dano moral torna-se necessário o 

reconhecimento do constrangimento suportado pelo reflexo do ato ilícito 

praticado, ofensa à honra, à dignidade da pessoa humana e ao bom nome 

da pessoa atingida. Seguindo o acima, cabe inicialmente análise do ponto 

principal, qual seja o ato ilícito, que é a “violação dolosa ou culposa do 

direito de outra pessoa, da qual decorra dano a seu titular.” Note-se que o 

ato ilícito somente se evidencia quando da violação de um direito, culposo 

ou doloso, o que, analisando os fatos fica claro que, por nenhum momento 

ocorreu. Ademais, apesar do esforço, não conseguiu a parte autora 

demonstrar prejuízo moral, mesmo porque, realmente nenhum prejuízo 

moral causou o banco Réu. Embora alegue a parte Autora que teve 

prejuízo moral, não comprova estes argumentos, nem mesmo que os fatos 

supostamente ocorridos trouxeram este alegado prejuízo a justificar a 

restituição e indenização pleiteada. São argumentos infundados e sem 

resguardo de provas lícitas. É certo que a prova deve ser feita por quem 

alega, de forma robusta, concreta e suficiente, no sentido de demonstrar 

realmente o prejuízo sofrido e, sua inexistência é óbice à pretensão de 

qualquer reparação, que perde o objeto; consequentemente, sem prejuízo, 

torna-se injustificável qualquer indenização. Ademais, a prova dos danos 

sofridos deve ser perfeitamente clara e discriminada no pedido, além de 

comprovada. Alegações genéricas e abstratas não ensejam indenização 
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porque não se indenizam danos hipotéticos e virtuais. Apenas danos 

concretos são indenizáveis. Sendo assim, não se evidencia neste caso 

nenhum dano sofrido pela Autora ou culpa por parte do Banco Réu e, por 

consequência, o nexo de causalidade, pressupostos necessários ao 

exercício de ação por parte da parte Autora. Desta forma, não há o que se 

falar em ofensa à honra, à dignidade e ao bom nome do Autor, e sem 

prova segura do dano alegado, não há que se falar em indenização por 

Danos Morais. Ademais, qualquer indenização a título de dano moral 

estaria condicionada a prática de ato doloso do infrator, o que, com 

certeza, não se evidencia no caso em tela. Dessa forma, a ação em 

epígrafe não merece melhor sorte que a sua total IMPROCEDÊNCIA, tendo 

em vista que o Banco nada praticou que possa entender como ato ilícito de 

sua parte, bem como os fatos narrados no termo reduzido, são 

decorrentes de afirmações sem provas cabais de sua ocorrência. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO – MERA ARGUMENTAÇÃO Ultrapassado o 

alegado anteriormente, o que se admite apenas por mera hipótese, 

atendendo apenas o que nos ensina o princípio da eventualidade, roga a 

Ré para a prudência e zelo desse Magistrado quando da quantificação do 

dano moral, devendo seguir os parâmetros abaixo declinados. Inicialmente 

há de ver-se o estado econômico tanto da parte Autora como da parte Ré, 

(jamais de modo unilateral, mas sim em conjunto) evitando-se, deste modo, 

a ocorrência do que a doutrina vem chamando pejorativamente da 

“indústria do dano moral”, ou seja, evitar que a parte Autora enriqueça-se 

indevidamente, a título de PERDAS E DANOS. Necessário se faz buscar na 

Doutrina e na Jurisprudência pátria os parâmetros em que se deve orientar 

o Magistrado, ao enfrentar a tarefa de quantificar a indenização por dano 

moral. Desta maneira, é oportuna a transcrição de precedentes do Egrégio 

Tribunal de Justiça de São Paulo, que se pronunciou acerca da matéria 

nos seguintes termos: “DANO MORAL – Fixação que deve servir como 

repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – 

Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório. – A fixação de 

indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e 

pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de 

enriquecimento indevido da parte prejudicada. – Bem por isso, à luz do 

princípio da razoabilidade, tem-se que a indenização arbitrada deve ser 

mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 

1004802-94.2018.8.26.0292; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão 

Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 1ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019)” É de se 

registrar que não cabe neste feito a condenação da parte ré baseado na 

argumentação de efeito punitivo para que sirva de exemplo, como se 

percebe em fundamentação de decisões monocráticas em casos de 

reconhecimento de danos morais. Portanto, na hipótese em que venha a 

se reconhecer a existência de qualquer dano de natureza moral, o que 

não se acredita, jamais se poderá fixar a reparação desses danos em um 

valor exorbitante, sob pena de contribuir para enriquecimento ilícito e sem 

causa. 4.8. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Conforme preceitua o 

art. 373 do novo Código de Processo Civil diz: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe I – ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito Ora, resta 

claro que a parte Autora não constituiu o seu direito quanto aos fatos 

probatórios. Exa. o ônus probatório cabia ao Autor e deste ônus o mesmo 

não se desincumbiu. A parte Autora não trouxe aos autos nenhum fato 

que demonstrasse o abalo psíquico, que tenha afetado de fato a sua 

moral, muito pelo contrário. Como já dito acima, inobstante o instituto da 

inversão do ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor não se 

trata de uma legislação criada para deixar o consumidor em uma situação 

cômoda, em que pode alegar o que quiser, sem precisar comprovar NADA 

do que diz... A legislação consumerista meramente intervém a fim de 

tornar a balança entre consumidor e fornecedor EQUILIBRADA, ou seja, 

onde o fornecedor tem a maior capacidade probatória (seja técnica, 

jurídica ou econômica), o ônus da prova recai sobre ele. Ocorre que, 

inobstante o instituto da inversão do ônus da prova, algumas provas ainda 

devem ser suportadas pelo consumidor, visto que este possui capacidade 

exclusiva em sua produção (e desta forma, quem é hipossuficiente para a 

constituição da referida prova é o fornecedor). É justamente o caso dos 

autos! Caso o Autor pretenda obter a nulidade do contrato celebrado 

praticamente cinco anos atrás, este precisaria ter comprovado em sua 

inicial, ainda que minimamente, que além de analfabeto, também era 

incapaz de exercer os atos da vida civil. Não tendo constituído tal prova 

(não tendo sequer mencionado tal fato em sua inicial), há de ser julgada 

improcedente a demanda, independente do instituto da inversão do ônus 

da prova, vez que a autora se desincumbiu de comprovar mesmo que 

minimamente o direito que alega ter. Neste sentido, verbis: AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. Sentença de improcedência. Empréstimos consignados. 

Contratação demonstrada. Ciência prévia do consumidor. Alegação de 

vício de consentimento. A autora não demonstrou, tal como lhe competia, a 

teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a ocorrência de 

qualquer vício do consentimento, passível de anulação dos contratos 

questionados. Apelação não provida.[5] Contratos bancários. Ação 

anulatória de negócio jurídico c.c. reparação de danos. Mútuo feneratício, 

com pacto adjeto de alienação fiduciária. Negócio celebrado com o objetivo 

de pagamento do preço de compra e venda de veículo automotor, 

adquirido pelo filho da autora. Alegação de vício de consentimento na 

formação do negócio. Analfabetismo que, por si só, não retira à autora a 

capacidade para a prática dos atos da vida civil. Desinteresse em produzir 

provas. Vício de consentimento não demonstrado. Não obstante afirme 

que é analfabeta, a autora assinou o documento relativo ao negócio e 

pagou algumas prestações, quando resolveu reclamar acerca da 

negativação de seu nome, após o inadimplemento. A condição de 

analfabeta, por si só, não basta para se pleitear a anulação de um negócio 

jurídico, pois o simples analfabetismo não torna a pessoa incapaz para os 

atos da vida civil. Deve a parte supostamente prejudicada demonstrar que 

a sua vontade, na oportunidade em que se celebrou o pacto, estava 

maculada por um dos vícios do consentimento previstos na lei civil. No 

entanto, a autora não se desincumbiu desse ônus, e pugnou pelo deslinde 

precoce da demanda. Apelação não provida.[6] Corroborando ao que 

exposto acima, as jurisprudências supra colacionadas são claras e 

enfáticas no sentido de que, inobstante o instituto da inversão do ônus da 

prova, e do Código de Defesa do Consumidor, algumas provas ainda 

devem ser constituídas pela parte autora (ou que alega), visto que 

somente ela possui o poder para sua produção... A parte Autora, de outra 

sorte, escorada no Código de Defesa do Consumidor, se imaginou em uma 

posição cômoda, por conta do instituto da inversão do ônus da prova, e 

não apresentou nem uma única prova para sustentar minimamente suas 

alegações (pior, nem sequer mencionou nada acerca da incapacidade 

civil, mas apenas teceu comentários sobre ser analfabeto, sendo que o 

analfabetismo não implica, necessariamente, em também ser incapaz). 

Dessa forma, resta demonstrado que, independe do instituto da inversão 

do ônus da prova, incumbia ao autor fazer prova mínima de suas 

alegações, bem como algumas provas permanecem exclusivas à ele 

(como a comprovação de incapacidade e consentimento). Tendo se 

desincumbido destas obrigações, há de ser julgada IMPROCEDENTE a 

demanda. DO PEDIDO Pelo exposto requer o Réu seja a presente ação 

seja extinta sem o julgamento do mérito, caso este não seja o 

entendimento de V.Exa que seja julgada totalmente improcedente, 

extinguindo-se o processo com o julgamento do mérito, com fulcro no 

artigo 487 do NCPC, condenando a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais, honorários de sucumbência e demais consectários legais. 

Requer seja aplicada a relativização da inversão do ônus probatório 

prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora 

não se desincumbiu do seu ônus probante, disposto no art. 333, I do CPC. 

Conquanto provado todo o alegado, protesta o Réu pela produção de 

todas as provas que eventualmente se façam necessárias, por todos os 

meios permitidos em direito, sem exceção de nenhum, notadamente o 

depoimento pessoal da parte Autor, a testemunhal, e outros que se 

fizerem necessários no curso do processo, que desde já fica requerido, 

protestando ainda nos termos do artigo 435, parágrafo único do CPC. 

Outrossim, enaltecemos que as publicações e intimações anteriormente 

requeridas em nome de advogado Rafael Sganzerla Durand, inscrito na 

OAB/MT n.º 12.208-A, deverão ser substituídas e realizadas em nome do 

advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 11.065-A. Nesta senda, requer a respectiva exclusão do nome 

do Dr. Rafael Sganzerla Durand da contracapa e/ou habilitação nos autos 

eletrônicos, para que este não receba mais intimações e publicações. Por 

fim, requer seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos 

eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/MT sob o nº 11.065-A, constituído 

na procuração outorgada e já colacionada aos autos, bem como que 

sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do 

mesmo, sob pena de nulidade nos termos do §5º do art. 272 do CPC. *para 

os fins dos artigos 246, §1º e 319, inciso II, ambos do CPC: 

cenopserv.oficios@bb.com.br. Nesses termos, Pede deferimento. Juará, 

03 de fevereiro de 2020. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/MT 
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de conciliação para o dia 17/03/2020, às 08h20min. JUARA, 18 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: 1001562-29.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE BRUNA DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE JUARA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Proceder 

a intimação da parte autora acerca da contestação apresentada, para 

querendo, impugná-la, no prazo legal. JUARA, 18 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000117-44.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Vasco Martins Inacio (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO TRIAGEM Nos termos da Decisão 

interlocutória proferida (I.D 25793028), procedo a intimação do executado 

para querendo, apresentar ao impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca dos valores bloqueados judicialmente. JUARA, 18 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: 1000768-08.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RENE LARA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000768-08.2019.8.11.0018 

REQUERENTE: RENE LARA FERREIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc., 

Oficie-se a Delegacia de Polícia de Juara para que encaminhe a este juízo 

cópia integral do procedimento que investiga os fatos relatados no B. O. n. 

2019.100468 e 2019.106181. Cumpra-se. Às providências. Submeto este 

projeto de decisão à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. SANDY DE PAULA ALVES MAINARDES Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________ DECISÃO HOMOLOGO o projeto de DECISÃO 

proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se conforme determinado pela juíza leiga. Às providências. 

P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000829-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000829-13.2017.8.11.0025 REQUERENTE: ISABEL 

DOS SANTOS REIS REQUERIDO: MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO 

GROSSO DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos, observo uma 

desproporção entre o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) e o valor do 

tratamento pleiteado (R$ 6.168,00). Sendo assim, com fulcro no art. 292, § 

3º do NCPC, corrijo o valor da causa, que passará a ser de R$ 6.168,00 

(seis mil e cento e sessenta e oito reais). Defiro o pedido de retificação do 

polo ativo, nos termos da petição de Id n. 9228194. Assim, DETERMINO à 

Secretaria Judicial que retifique os dados do processo no Sistema do PJe 

para constar: a) Valor da causa: R$ 6.168,00 e b) Polo ativo: IZABEL 

MARIA DOS SANTOS ALVES. Passo à análise do pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Observo que a requerente juntou cópia 

do extrato bancário e cópia apenas da página de identificação e de 

dependentes da carteira de trabalho, isto é, não juntou cópia das páginas 

de anotações de contratos de trabalho. Ocorre que analisando o extrato 

bancário da requerente, observo que ela recebe proventos do Estado de 

Mato Grosso que ultrapassam o montante de cinco mil reais, portanto, 

tenho que o pedido de concessão merece ser INDEFERIDO. Por 

conseguinte, após promovidas as alterações dos dados do processo no 

Sistema do PJe, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290, NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me 

concluso. Às providências. Juína/MT, 5 de outubro de 2017. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000662-93.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN MARINELLO (EXECUTADO)

RAIMUNDO AYGA RIKBAKTA (EXECUTADO)

FELIPPE BENDER TAQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000662-93.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: 

RAIMUNDO AYGA RIKBAKTA, RENAN MARINELLO, FELIPPE BENDER 

TAQUES VISTOS. Sobre o depósito de Id. 29016797, manifeste-se o 

exequente, no prazo de 05 dias. Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000863-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ODAIR JOSE DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000863-85.2017.8.11.0025 [Cédula 

de Crédito Bancário] EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT EXECUTADO: ODAIR JOSE DO NASCIMENTO - ME, ODAIR 

JOSE DO NASCIMENTO, REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO Vistos. 

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. 

Considerando que o ultimo cálculo do débito foi apresentado no ano de 

2017, intime-se o exequente para apresentar o cálculo atualizado do 

débito, no prazo de 05 dias. Após, tornem os autos ao gabinete para 

cumprimento da medida. Sendo exitosa a tentativa de constrição, 

expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo infrutífera a 

penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Providências 

necessárias. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000660-55.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. D. C. (AUTOR(A))

A. P. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA SEGUNDA VARA TERMO DE GUARDA 

DEFINITIVA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO (A) MM.(ª) JUIZ FABIO 

PETENGILL NÚMERO DO PROCESSO: 1000660-55.2019.8.11.0025 

REQUERENTE: ISABEL PAIVA DA CRUZ ADVOGADO (A) DA PARTE 

REQUERENTE: DARIANE AGOSTINETTO REQUERIDO (A): JOÃO PEDRO 

Nesta data às 14h compareceu neste Cartório da Segunda Vara desta 

Comarca, a Sra. Isabel Paiva da Cruz a quem a MM. Juiz de Direito Dr. 

FABIO PETENGILL deferiu a GUARDA DEFINITVA do infante ARTHUR 

FELIPHE PAIVA PEDRO comprometendo-se a bem e fielmente 

desempenhar o encargo que lhe foi confiado, bem como declarando-se 

ciente das obrigações que lhe(s) são impostas nos termos da legislação 

em vigor. Juína - MT, 17 de Fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL 

(assinado digitalmente) Juiz de Direito em Substituição MARCOS BODSTEIN 

VILLAÇA FILHO Gestor Judicial em Substituição Isabel Paiva da Cruz 

Compromissada Sede do Juízo e Informações: Praça dos Três Poderes, 

S/nº Bairro: Centro, Cidade: Juína-MT Cep: 78320000 Fone: (66) 

3566-1531.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-62.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RIBEIRO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Intimar o(a) Advogado(a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) oficial(a) de justiça, por meio do 

sistema de arrecadação http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme 

provimento nº 7/2017-CGJ/TJMT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 274 de 491



Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002387-49.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOMICIANO LUCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MANSANO OAB - PR53966 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RAFAEL JUVENIL GARCIA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa do 

seu advogado, da sentença proferida nos autos ID. 28696409, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-02.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DE OLIVEIRA (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. 1000228-02.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:MARIA FATIMA 

DE OLIVEIRA 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: 14:40 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 18 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: 1000229-84.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSILENE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I FERNANDES DE LIMA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000229-84.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:MARIA ROSILENE 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELI FELBER POLO 

PASSIVO: I FERNANDES DE LIMA - 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: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 

18 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: 1000231-54.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMEIRI MARIA SOMBRA FEITOZA (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. 1000231-54.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:ROZIMEIRI MARIA 

SOMBRA FEITOZA 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: 15:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 18 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: 1000232-39.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMEIRI MARIA SOMBRA FEITOZA (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. 1000232-39.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:ROZIMEIRI MARIA 

SOMBRA FEITOZA 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: 15:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 18 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: 1000234-09.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMEIRI MARIA SOMBRA FEITOZA (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. 1000234-09.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:ROZIMEIRI MARIA 

SOMBRA FEITOZA 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: 15:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 18 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: 1002344-15.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CLEOMENES PEREIRA FREIRE (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para indicar a localização do Executado como de seus 

bens, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-89.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

F F K NASCIMENTO - TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(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))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 275 de 491



 

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: 1000235-91.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA CRUZ CAMPOS (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. 1000235-91.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:VALDEMIR DA 

CRUZ CAMPOS 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: 15:10 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 18 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: 8010245-51.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES SZULCZEWSKI FILHO (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:

ILUMINATA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA OAB - MT0011132A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

seus advogados, para se manifestar sobre certidão da carta precatória 

devolvida, no prazo de 05 dias.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000400-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI GARCIA SEBALDELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000400-54.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUCI GARCIA SEBALDELI REU: BANCO DO BRASIL SA 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, 17 de fevereiro de 2020. 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 )  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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000400-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI GARCIA SEBALDELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000400-54.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUCI GARCIA SEBALDELI REU: BANCO DO BRASIL SA 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, 17 de fevereiro de 2020. 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 )  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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000400-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI GARCIA SEBALDELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000400-54.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUCI GARCIA SEBALDELI REU: BANCO DO BRASIL SA 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, 17 de fevereiro de 2020. 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 )  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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000262-19.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSWANDA 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)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000875-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GONZAGA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000875-10.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CLEIDE GONZAGA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL 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, 23 

de janeiro 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001406-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA BASILIO DA COSTA (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 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso.. Mirassol 

D'Oeste - MT, 18 de fevereiro de 2020 Cleusa Roberto do Carmo Gestora 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000018-90.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ANTONIA DE FARIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000520-63.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA MIRANDA DE CARVALHO (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 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso. Mirassol 

D'Oeste - MT, 18 de fevereiro de 2020 Cleusa Roberto do Carmo Gestora 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000586-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CAIRES DE LIMA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

NELDAIMO VIANA DA SILVA CRUZ (EXECUTADO)

VANESSA CAIRES DE LIMA (EXECUTADO)

 

INFORMAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000586-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CAIRES DE LIMA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

NELDAIMO VIANA DA SILVA CRUZ (EXECUTADO)

VANESSA CAIRES DE LIMA (EXECUTADO)

 

INFORMAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000586-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CAIRES DE LIMA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

NELDAIMO VIANA DA SILVA CRUZ (EXECUTADO)

VANESSA CAIRES DE LIMA (EXECUTADO)

 

INFORMAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000586-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CAIRES DE LIMA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

NELDAIMO VIANA DA SILVA CRUZ (EXECUTADO)

VANESSA CAIRES DE LIMA (EXECUTADO)
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INFORMAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003402-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: _15 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUETA 

FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA PROCESSO n. 

1003402-95.2019.8.11.0011 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: WILLIAN FERREIRA DO 

NASCIMENTO DE SOUZA Endereço: Sítio Padre Cicero, zona rural, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 POLO PASSIVO: Nome: ERICA 

DE JESUS FERREIRA Endereço: Rua Primeiro de Maio, 671, Casa, Jardim 

São Paulo, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 INTIMANDO: POLO 

ATIVO: WILLIAN FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA - Endereço: Sítio 

Padre Cicero, zona rural, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

POLO PASSIVO: ERICA DE JESUS FERREIRA - Endereço: Rua Primeiro de 

Maio, 671, Casa, Jardim São Paulo, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES ACIMA 

QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da 

sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que segue abaixo 

transcrita, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento 

SENTENÇA: Vistos.Considerando a impossibilidade de intimação das 

partes conforme constou na certidão de ID 28671816 e 28671829, 

DETERMINO que este seja intimado por edital do inteiro teor da sentença, 

observando os requisitos do artigo 256 do mesmo códex. Neste sentido 

vejamos: Ementa: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INÉRCIA DO AUTOR - 

INTIMAÇÃO PESSOAL- FRUSTRAÇÃO -INTIMAÇÃO POR EDITAL - 

CABIMENTO - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - SÚMULA 240 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. - Quando frustrada a 

intimação pessoal e o autor encontrar-se em lugar incerto é válida a 

intimação por edital como já decidiu este e. Tribunal de Justiça. - 

Configurada a desídia do requerente, por deixar de realizar os atos que 

lhe competiam, indispensáveis ao regular andamento do feito, por mais de 

trinta dias, correta a decisão que declara sua extinção, sem resolução do 

mérito, na forma do art. 267 , inc. III , parágrafo 1º do CPC . - Nos casos de 

revelia, de ausência de citação do réu ou de execução não embargada, 

não há como presumir eventual interesse do demandado na continuidade 

do processo, o que torna desnecessária a formulação de requerimento de 

sua parte, no sentido de extinção do feito. Hipótese em que não se aplica 

a Súmula 240 do STJ. (TJ-MG – AC: 10024101704625001 MG, Relator: 

Domingos Coelho, Data de Julgamento: 17/07/2013, Câmaras Cíveis/12ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2013).Após, devidamente 

certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D´Oeste/MT, 31 de janeiro 

2020.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ODETE PEREIRA DA CUNHA, 

digitei. MIRASSOL D'OESTE, 18 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.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003402-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: _15 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUETA 

FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA PROCESSO n. 

1003402-95.2019.8.11.0011 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: WILLIAN FERREIRA DO 

NASCIMENTO DE SOUZA Endereço: Sítio Padre Cicero, zona rural, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 POLO PASSIVO: Nome: ERICA 

DE JESUS FERREIRA Endereço: Rua Primeiro de Maio, 671, Casa, Jardim 

São Paulo, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 INTIMANDO: POLO 

ATIVO: WILLIAN FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA - Endereço: Sítio 

Padre Cicero, zona rural, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

POLO PASSIVO: ERICA DE JESUS FERREIRA - Endereço: Rua Primeiro de 

Maio, 671, Casa, Jardim São Paulo, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES ACIMA 

QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da 

sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que segue abaixo 

transcrita, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento 

SENTENÇA: Vistos.Considerando a impossibilidade de intimação das 

partes conforme constou na certidão de ID 28671816 e 28671829, 

DETERMINO que este seja intimado por edital do inteiro teor da sentença, 

observando os requisitos do artigo 256 do mesmo códex. Neste sentido 

vejamos: Ementa: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INÉRCIA DO AUTOR - 

INTIMAÇÃO PESSOAL- FRUSTRAÇÃO -INTIMAÇÃO POR EDITAL - 

CABIMENTO - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - SÚMULA 240 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. - Quando frustrada a 

intimação pessoal e o autor encontrar-se em lugar incerto é válida a 

intimação por edital como já decidiu este e. Tribunal de Justiça. - 

Configurada a desídia do requerente, por deixar de realizar os atos que 

lhe competiam, indispensáveis ao regular andamento do feito, por mais de 

trinta dias, correta a decisão que declara sua extinção, sem resolução do 

mérito, na forma do art. 267 , inc. III , parágrafo 1º do CPC . - Nos casos de 

revelia, de ausência de citação do réu ou de execução não embargada, 

não há como presumir eventual interesse do demandado na continuidade 

do processo, o que torna desnecessária a formulação de requerimento de 

sua parte, no sentido de extinção do feito. Hipótese em que não se aplica 

a Súmula 240 do STJ. (TJ-MG – AC: 10024101704625001 MG, Relator: 

Domingos Coelho, Data de Julgamento: 17/07/2013, Câmaras Cíveis/12ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2013).Após, devidamente 

certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D´Oeste/MT, 31 de janeiro 

2020.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ODETE PEREIRA DA CUNHA, 

digitei. MIRASSOL D'OESTE, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003402-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003402-95.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: WILLIAN FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA 

REQUERIDO: ERICA DE JESUS FERREIRA Vistos. Considerando a 

impossibilidade de intimação das partes conforme constou na certidão de 

ID 28671816 e 28671829, DETERMINO que este seja intimado por edital do 

inteiro teor da sentença, observando os requisitos do artigo 256 do mesmo 

códex. Neste sentido vejamos: Ementa: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

INÉRCIA DO AUTOR - INTIMAÇÃO PESSOAL- FRUSTRAÇÃO -INTIMAÇÃO 

POR EDITAL - CABIMENTO - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - 

SÚMULA 240 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. - 

Quando frustrada a intimação pessoal e o autor encontrar-se em lugar 

incerto é válida a intimação por edital como já decidiu este e. Tribunal de 

Justiça. - Configurada a desídia do requerente, por deixar de realizar os 

atos que lhe competiam, indispensáveis ao regular andamento do feito, por 

mais de trinta dias, correta a decisão que declara sua extinção, sem 

resolução do mérito, na forma do art. 267 , inc. III , parágrafo 1º do CPC . - 

Nos casos de revelia, de ausência de citação do réu ou de execução não 

embargada, não há como presumir eventual interesse do demandado na 

continuidade do processo, o que torna desnecessária a formulação de 

requerimento de sua parte, no sentido de extinção do feito. Hipótese em 

que não se aplica a Súmula 240 do STJ. (TJ-MG – AC: 

10024101704625001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 

17/07/2013, Câmaras Cíveis/12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

25/07/2013). Após, devidamente certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 31 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000107-16.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUNAMITA MARQUES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000107-16.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): SUNAMITA MARQUES NUNES REU: ADAO ALVES DA SILVA 

& CIA LTDA - ME Vistos. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita revogando-os a qualquer tempo caso 

inverídica a declaração de hipossuficiência. Processo em segredo de 

justiça (CPC, art. 189, II). Com o olhar volvido à tentativa de conciliação 

entre as parte, 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 CPC, e 

ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 05/03/2020 às 14h00min. CITE-SE a parte requerida para que 

compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a 

parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 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 o 

autor 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 à 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). 

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Registre-se que no ato da intimação deverá 

o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000096-84.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO CONTARDI PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO Para intimar o procurador da parte autora 

via DJE da r. decisão id 28857870, bem como para comparecer na 

audiência de Conciliação designada para o dia 05/03/2020, às 16h. 

fazendo se acompanhar da parte autora conforme determinações 

MIRASSOL D'OESTE, 18 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001781-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIO INACIO COELHO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 
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(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 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001781-97.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ALICIO INACIO COELHO NETO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de execução de 

sentença movida por ALICIO INACIO COELHO NETO em face de Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente qualificados nos autos. 

Entre um ato e outro, a exequente requereu a extinção do feito diante do 

recebimento dos valores atrasados (id nº 27381409). Os autos vieram-me 

conclusos. É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como 

de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No caso dos 

autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de consequência, a 

extinção da execução por pronunciamento judicial que declare tal 

situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. Deixo de condenar a requerida em custas 

processuais, nos termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 

7.603/01 e em honorários advocatícios, eis que não houve resistência à 

pretensão. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D´Oeste/MT, 18 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003065-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MARTINS SANCHES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (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 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003065-09.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MATEUS MARTINS SANCHES JUNIOR REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação 

Previdenciária de Auxílio-Acidente” proposta por MATEUS MARTINS 

SANCHES JUNIOR, contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que 

após ter sofrido acidente de trabalho, apresentou sequela a qual o torna 

incapaz para o trabalho, requerendo assim a concessão do benefício 

pleiteado. Com a inicial vieram os documentos de id nº 22500384/ 

22500848. A exordial foi recebida em id nº 22535549, sendo determinada 

a citação da demandada, bem como nomeação de médico perito. 

Contestação pela parte requerida juntada em id nº 22660363. Impugnação 

à contestação apresentada em id nº 23707904. Laudo pericial incrustado 

em id nº 28331860. Instada, a requerente se manifestou em id nº 

29175534, ao passo que a demandada deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar manifestação, conforme certidão de id nº 29177155. Os autos 

vieram-se 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, disposto no artigo 86 da Lei 

8.213/91, cujo caput reza que: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, 

como indenização, 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. Depreende-se da disposição legal supra que à concessão do 

auxílio-acidente mister a observância dos seguintes requisitos: a) 

qualidade de segurado; b) ter sofrido um acidente de qualquer natureza; 

c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e; 

d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Nesse 

s e n t i d o :  “ A Ç Ã O  O R D I N Á R I A .  P R E V I D E N C I Á R I O . 

AUXÍLIO-ACIDENTE.APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Conforme relatório, 

trata-se de apelação da parte autora (fls. 199/201) em face da sentença 

(fls. 192/196v, de 26/03/2014) do Juízo Estadual de Várzea da Palma/MG, 

que, em ação de 30/05/2007, julgou improcedente o pedido de 

auxílio-acidente. / Em seu apelo, a parte autora sustenta preencher os 

requisitos para fruição do benefício, pois, ao seu dizer, "existindo sequela 

irreversível, que logicamente reduz a capacidade para o trabalho do 

apelante, subsiste o direito do mesmo a receber o auxílio-acidente". 2. O 

auxílio-acidente consiste em benefício de natureza indenizatória, sendo 

concedido ao segurado que, em virtude de lesões provocadas por 

acidente de qualquer natureza, esteja com a sua capacidade laborativa 

reduzida para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do 

disposto no art. 86, caput da Lei 8.213/1991. 3. Não merece provimento o 

apelo da parte autora, pois, como bem fundamentado pelo juízo 

sentenciante, "o laudo produzido em Juíz, sob o crivo do contraditório, foi 

conclusivo no sento de que inexiste incapacidade laboral ou limitação 

funcional do autor, tendo este sofrido perda auditiva leve/moderada nas 

frequências de 2,3 e 4 Khz no ouvido direito e de 4 e 6 Khz no ouvido 

esquerdo (em conformidade com os parâmetros do Anexo III, quadro 2,do 

Decreto 3.048/99)". 4. Apelação desprovida.A Turma, à unanimidade, 

negou provimento à apelação. (AC 0059718-20.2014.4.01.9199, JUIZ 

FEDERAL GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS, TRF1 - 2ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 DATA:27/07/2018 

PAGINA:.)” Sabe-se que o benefício de auxílio-acidente, diferentemente 

dos demais, possui uma característica singular, tendo em vista a 

necessidade de comprovação, como o próprio nome disserta, da 

existência de um acidente, buscando assim uma indenização pelos danos 

dele decorrentes. Acerca dessa característica, o doutrinador Frederico 

Amado comenta: “(...) O auxílio-acidente é o único benefício previdenciário 

com natureza exclusivamente indenizatória, não se destinando a substituir 

a remuneração do segurado, e sim servir de acréscimo aos seus 

rendimentos, em decorrência de um infortúnio que reduziu a sua 

capacidade laborativa. Com efeito, será concedido 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 ou mesmo impossibilidade de 

desempenho dessa atividade, uma vez possível a reabilitação profissional 

para outra que garanta a subsistência do segurado (...) (In, Curso de 

Direito e Processo Previdenciário, 10ª edição, 2018, pág. 977)” In casu, 

restou evidenciado que o demandante não preenche os pressupostos 

para o deferimento do estabelecimento do auxílio-acidente, consoante 

provas amealhadas aos autos. Explico. No que tange à qualidade de 

segurado da parte autora restou devidamente comprovada conforme 

documentos de id nº 22500850, donde se depreende que o autor 

contribuiu para Previdência. Quanto ao acidente, tal restou devidamente 

demonstrado pelos atestados médicos e boletim de ocorrência (id nº 

22500848) os quais atestam que as lesões sofridas pelo autor são 

decorrentes do referido acidente. Outrossim, referente aos terceiro e 

quarto requisitos, analisando detidamente o laudo pericial depreende-se 

que: “(...) Sim – Acidente de trânsito em maio de 2018 (...) Não; Periciado 

em atividade laborativa habitual (...) Não; Não apresenta incapacidade 

laborativa (...)”. Dessa forma, conclui-se que a parte autora, a despeito de 

ter sofrido acidente, não teve qualquer redução de sua capacidade 

laboral, estando, inclusive, atualmente exercendo atividade regularmente. 

Assim, a improcedência do presente é medida que se impõe. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. 

RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. 

AGRAVO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que 

seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, 

exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 

1o. da Lei 8.213/1991), tenha redução na sua capacidade laborativa em 

decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. O art. 20, I da Lei 

8.213/1991 considera como acidente do trabalho a doença profissional, 

proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, 

enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços 

repetitivos. 3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório 

dos autos, julgou improcedente o pedido inicial por entender que a moléstia 

que afeta o Segurado não prejudica sua capacidade laborativa. 4. 

Ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível 

acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa indenizar 
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e compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em 

razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a 

comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o 

comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre 

configurado ou quando não há qualquer relação com sua atividade laboral. 

5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

823.219/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018)” Registre-se que, em que 

pese a autora requerer a procedência do feito, tal não merece 

acolhimento, porquanto não constar dos autos outras provas 

contundentes a afastar a conclusão firmada, sendo assim a perícia judicial 

devidamente apta a ensejar o julgamento do feito. Nesse sentido: 

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA 

O TRABALHO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. DESNECESSIDADE. 

INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Pedido de Uniformização 

interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que deu provimento 

ao recurso da parte ré, reformando a sentença de primeiro grau, para 

julgar improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

auxílio-doença. Colhe-se do acórdão a fundamentação que segue: 

“[...]EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. 

RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE. 

PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO 

AUTOR. 1. O auxílio-doença é devido ao segurado que, havendo cumprido 

o período de carência exigível legalmente, ficar incapacitado para seu 

trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. Já a 

aposentadoria por invalidez é a prestação previdenciária que será devida 

ao segurado que, cumprida a carência exigida, quando foro o caso, 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. 2. Para a concessão de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, exige-se a carência de 12 

(doze) contribuições mensais, e, no caso de segurado especial, há que se 

comprovar a qualidade de trabalhador rural. 3. Hipótese em que o juízo 

monocrático, diante de laudo pericial (anexo nº. 28) que atestou a 

existência de limitação para o exercício de atividade na agricultura, bem 

como considerando as condições pessoais e sociais da parte autora, 

concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença desde a cessação do 

benefício (12/02/2007). 4. Detida análise do laudo acostado aos autos, 

todavia, indica a inexistência de incapacidade para o exercício da 

atividade laborativa, não se mostrando suficiente à concessão do 

benefício pleiteado a mera limitação para o exercício das atividades 

informadas, decorrente de “doença discal lombar degenerativa”. 5. Não 

bastasse a conclusão extraída a partir da prova técnica, trouxe aos autos 

a autarquia prova de que a autora já se encontrava aposentada por idade, 

na qualidade de segurada especial, desde 07/12/2011 (PLENUS – anexo 

nº. 36), benefício cessado em 31/05/2014 diante de tutela concessiva de 

auxílio-doença. 6. Diante deste contexto, seria, em tese, viável a busca 

pelos valores retroativos devidos no período compreendido entre a 

cessação do benefício de auxílio-doença (12/02/2007) até a implantação 

do benefício de aposentadoria por idade (07/12/2011); todavia, tal 

possibilidade não se confirma em face da conclusão pericial constante 

dos autos, no sentido de que a autora apresentava apenas limitação e não 

incapacidade. 7. Frise-se que o laudo não vincula a convicção judicial; 

contudo, considerando que não há nos autos outros documentos capazes 

de infirmar a conclusão pericial, ele constitui ferramenta fundamental para 

reconhecer a inexistência de incapacidade. 8. Recurso inominado do autor 

improvido e recurso inominado do INSS provido, para julgar a demanda 

improcedente. 9. Tutela antecipada que se revoga, bem como quaisquer 

dos seus efeitos, pelo que deve a autarquia restabelecer o benefício de 

aposentadoria por idade (NB 151.053.100-6), cessado por ocasião do 

cumprimento da medida liminar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos 

os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção 

Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, por unanimidade, em NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso inominado do autor e DAR PROVIMENTO ao 

recurso inominado do INSS, nos termos do Voto-Ementa do Juiz Relator. 

[...]” 2. Em seu incidente, a parte autora alega que o acórdão recorrido 

contraria a jurisprudência desta TNU (Súmula 47: “Uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez.”) e da 5ª Turma Recursal de São Paulo (Processo 

00562318820104036301), a qual adotou o entendimento de que “O juiz 

não está totalmente vinculado às conclusões do laudo pericial quando 

presentes outros elementos plenamente hábeis à formação da sua 

convicção, desde que o faça de forma fundamentada”. 3. O incidente de 

uniformização foi inadmitido na origem, com agravo na forma do RITNU. 4. 

O acórdão recorrido se baseou em questões de fato pontuais, cuja 

similitude com o caso julgado pelo acórdão indicado como paradigma 

exigiria reexame de prova, inviável em sede de uniformização de 

jurisprudência. 5. Ademais, o acórdão recorrido não contraria o 

entendimento atual da TNU: quando o julgador não reconhece 

incapacidade para o trabalho, não tem obrigação de analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado, muito embora não fique impedido de fazer 

tal análise se, segundo seu livre convencimento motivado, entender 

cabível. A TNU já decidiu que “quando o juiz conclui que não há 

incapacidade para o trabalho, não fica obrigado a examinar as condições 

pessoais e sociais (Processo nº 0507072-34.2009.4.05.8101, Rel. Juiz 

Rogério Moreira Alves, DOU 1º/02/2013). “Quando negada a incapacidade 

para o trabalho habitual, forçoso inadmitir o exame das condições 

pessoais, já que o mesmo não pode, por si só, afastar a conclusão sobre 

a aptidão laboral calcada na valoração de prova pericial” (Processo nº 

0020741-39.2009.4.03.6301, Rel. Juiz André Carvalho Monteiro, DOU 

22/3/2013). 6. A análise das condições pessoais e sociais do segurado só 

é obrigatória para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez e 

quando reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho (Processo 

0506386-42.2009.4.05.8101, Rel. Juíza Simone Lemos Fernandes, DJ 

25/4/2012; Processo 5010366-27.2011.4.04.7001, Rel. Juiz Gláucio Maciel, 

julgado em 17/4/2013). A Turma Recursal encampou a conclusão pela 

ausência de incapacidade para o trabalho. Como não reconheceu 

incapacidade laboral, o acórdão recorrido não estava obrigado a analisar 

as condições pessoais e sociais do segurado. 7. Diante dessas 

considerações, não conheço o pedido de uniformização interposto. (TNU - 

PEDILEF: 05003807520124058404, Relator: JUIZ FEDERAL DANIEL 

MACHADO DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/08/2015, Data de 

Publicação: 09/10/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. REAJUSTE DE PREÇOS. VALOR 

APURADO MEDIANTE PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES E SUJEITA AO CONTRADITÓRIO.INEXISTÊNCIA DE 

UNILATERALIDADE.PARECERES TÉCNICOS. PROVAS UNILATERAIS. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS DO 

LAUDO PERICIAL.RECOLHIMENTO DO ISS E CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA POR EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DA 

DEMANDA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.RELATÓRIO: (TJPR - 5ª 

C.Cível - AC - 1484438-3 - Matinhos - Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime 

- J. 03.05.2016)” Nesse diapasão, entendo que o autor não demonstrou o 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), ou 

seja, que obteve sua capacidade laboral reduzida pelo em razão do 

acidente ocorrido, razão pela qual não faz jus ao benefício previdenciário 

postulado. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

constantes na exordial, e, por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do 

CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003701-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE RIBEIRO DE JESUS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA COMARCA DE MIRASSOL D´OESTE - MT (REQUERIDO)
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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 nos autos, apresentando as 

primeiras declarações. Mirassol d'Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. 

Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000548-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIZE CASAS RAMOS ORLANDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (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 o feito, para 

intimar o autor , para que se manifeste acerca da proposta apresentada, 

no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 18 de fevereiro de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003921-70.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA CABRIOTTI DUARTE (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, 

18 de fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000116-75.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE ANDRADE CEZAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (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, 

18 de fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001978-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO SEVERINO SANTOS 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)

 

Autos: 1001978-52.2018.811.0011 Diante do pedido e justificativa 

apresentados pelo advogado da parte autora no documento de ID nº 

27251782, redesigno a solenidade outrora aprazada para o dia 

30/03/2020, às 17h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste/MT. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

Legal (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003591-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO THEODORO DO PRADO (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 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003591-73.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

PAULO THEODORO DO PRADO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Diante da justificativa apresentada pelo causídico 

no documento de ID 27251048, redesigno a solenidade outrora aprazada 

para o dia 30/03/2020, às 16h30min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

(Assinado e Datado Digitalmente) HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000621-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO PEDROSO (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)

 

Autos: 1000621-03.2019.8.11.0011 Aqui sem tem ação para concessão 

de auxílio doença cumulada com aposentadoria por invalidez de 

trabalhador rural, com pedido de tutela de urgência. A inicial foi recebida 

ocasião em que foi indeferido o pedido liminar (ID 19140378). Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação, alegando como prejudicial de 

mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação (ID 20113982). A parte autora apresentou réplica no 

ID nº. 20601177. Vieram-me conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

Inicialmente, verifico que o requerido arguiu como prejudicial de mérito a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos 

pelo requerido, vislumbro que razão não lhe assiste, uma vez que a parte 

autora entrou administrativamente com o pedido de concessão do 

benefício pretendido em 30/08/2018, e o ajuizamento da ação se deu em 

03/04/2019, ou seja, não há falar em prescrição quinquenal. Assim, 

declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Para 

tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de maio 

de 2020, às 17h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se que 

o rol deverá ser juntado aos autos em até 15 (quinze) 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. Intime-se a parte requerente através de seu patrono. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004106-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA JOSEFA XAVIER MAESTRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1004106-11.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

MARTA JOSEFA XAVIER MAESTRI REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não se concilia e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito da parte autora na 

condição de idosa. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de abril de 2020, às 16h30min, 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 artigo 357, §4°, do Código de 

Processo Civil, indicando as que comparecerão independentemente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se 

a parte autarquia requerida mediante remessa dos autos. Mirassol 

D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003953-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FLORENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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 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, 

18 de fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001762-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO ORLANDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO 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, 

18 de fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000100-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELZIMAR SOUZA DE OLIVEIRA (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)

 

Autos: 1000100-58.2019.8.11.0011 Aqui sem tem ação para concessão 

de auxílio doença cumulada com aposentadoria por invalidez de 

trabalhador rural. Inicialmente, verifico que o requerido arguiu como 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido, vislumbro que razão lhe assiste, uma vez que 

a parte autora entrou administrativamente com o pedido de concessão de 

auxílio doença no dia 05/02/2013 e o ajuizamento da ação se deu em 

24/01/2019, razão pela qual declaro prescritas as parcelas anteriores ao 

dia 24/01/2014. Assim, declaro o feito saneado e como pontos 

controvertidos fixo a efetiva existência de atividade rural em regime de 

economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de tempo 

envolvido em tais afazeres. Para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de abril de 2020, às 15h30, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Frise-se que o rol deverá ser juntado aos autos 

em até 15 (quinze) 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. Intime-se a parte 

requerente através de seu patrono. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003794-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA (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: 1003835-02.2019.8.11.0011 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 

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 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 16h00, 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 
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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: 1001881-18.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA FRANZIN DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001881-18.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

MARIA CLARA FRANZIN DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Aqui sem tem ação para concessão de 

aposentadoria por invalidez de trabalhador rural. Analisando os autos, 

verifica-se que a preliminar arguida em sede de contestação pela 

autarquia requerida padece de objeto porque houve a juntada do 

indeferimento administrativo.no ID 26829022. Assim, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos fixo a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Para tanto, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de abril de 

2020, às 14h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se que o 

rol deverá ser juntado aos autos em até 15 (quinze) 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. Intime-se a parte requerente através de seu patrono. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL DO ESPIRITO SANTO (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)

 

Autos: 1000080-67.2019.8.11.0011 Aqui sem tem ação para concessão 

de auxílio doença cumulada com aposentadoria por invalidez de 

trabalhador rural. Inicialmente, verifico que o requerido arguiu como 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido, vislumbro que razão não lhe assiste, uma vez 

que a parte autora entrou administrativamente com o pedido de concessão 

de auxílio doença no dia 17/05/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 

22/01/2019, ou seja, não há falar em prescrição quinquenal. Assim, 

declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Para 

tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de abril 

de 2020, às 15h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se que 

o rol deverá ser juntado aos autos em até 15 (quinze) 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. Intime-se a parte requerente através de seu patrono. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000125-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA XAVIER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código: 1000125-37.2020.8.11.0011 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 15h30min, 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: 1001507-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORTE MARIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Autos: 1000991-16.2018.8.11.0011 Aqui sem tem ação para concessão 

de aposentadoria por invalidez de trabalhador rural. A inicial foi recebida 

ocasião em que foi indeferido o pedido liminar (ID 15987708). Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação, alegando como prejudicial de 

mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação (ID 17576869). A parte autora apresentou réplica no 

ID nº. 17834525. Vieram-me conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

Inicialmente, verifico que o requerido arguiu como prejudicial de mérito a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos 

pelo requerido, vislumbro que razão não lhe assiste, uma vez que a parte 

autora entrou administrativamente com o pedido de concessão do 

benefício pretendido em 21/03/2017, e o ajuizamento da ação se deu em 

01/10/2018, ou seja, não há falar em prescrição quinquenal. Assim, 

declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Para 

tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de maio 

de 2020, às 16h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se que 

o rol deverá ser juntado aos autos em até 15 (quinze) 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 
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diligência intimatória. Intime-se a parte requerente através de seu patrono. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000316-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA OAB - MT25784/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. P. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000316-19.2019.8.11.0011 Valor da 

causa: R$ 23.952,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Guarda, Investigação de 

Paternidade, Regulamentação de Visitas, Fixação]->GUARDA (1420) 

POLO ATIVO: Nome: SUZILAINE GOMES DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

Senador Henrique de La Roque, 3483, Primeiro Andar, centro, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCOS RAFAEL 

PINTO DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste 

edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como 

proceder a sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que deferiu alimentos 

provisórios (art. 4º da Lei 5.478/68) no valor de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, a serem pagos mensalmente pela parte requerida 

para cada filho, enquanto perdurar a demanda, sem embargo de posterior 

modificação do montante na hipótese de insuficientes ou exacerbados, 

pois não existe nos autos qualquer comprovação da renda do mesmo, 

impossibilitando a análise da possibilidade do alimentando, 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 edital. RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Ação de 

Reconhecimento de Paternidade c/c Regularização de Guarda c/c Visitas 

e Alimentos ajuizada por Gustavo de Oliveira Pinto e Guilherme Oliveira, 

menores impúberes devidamente representados por sua genitora Suzilaine 

Gomes de Olivera, em desfavor de Marcos Rafael Pinto da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos. DESPACHO/DECISÃO: "Acolho a 

manifestação da parte autora em ID n. 21926569 e, via de consequência, 

determino que se expeça edital de citação para Marcos Rafael Pinto da 

Silva. Ressalto que, transcorrido sem manifestação o prazo legal para 

apresentação de resposta, fica nomeado como curador especial, nos 

termos do artigo 72, inciso II, do CPC, o Defensor Público Cível desta 

Comarca, o qual deverá ser intimado para apresentação de contestação 

no prazo legal. Na sequência, dê-se vistas à autora para que indique as 

provas pretendidas para deslinde do feito e, por fim, ao Ministério Público. 

Oportunamente, volvam-me conclusos. Às providências. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva 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, CAROLINE DA SILVA CRUZ DE SÁ, digitei. 

MIRASSOL D'OESTE, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) de Secretaria 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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-06.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUALBERTO CABRAL NETO JUNIOR OAB - MT24357/O 

(ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000334-06.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:LAURENTINO DA 

SILVA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS ALVES DA 

CRUZ, JOAO GUALBERTO CABRAL NETO JUNIOR, NILSON TOMAZ DA 

SILVA JUNIOR 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: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

15/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 18 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: 1000334-06.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUALBERTO CABRAL NETO JUNIOR OAB - MT24357/O 

(ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 15 de abril de 2020 às 

15h30min. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001959-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CRISTINA DOS SANTOS BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em que pese a R. Decisão de Id. 29259141, 

verifica-se que houve o pagamento espontâneo pela parte requerida, 

conforme Id 29350304 Ante ao exposto, em cumprimento a ordem de 

serviço 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL, promovo com a expedição de 

intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 18 de fevereiro de 2020. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001513-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ORLANDO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO OAB - MT23135/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA OAB - SP0182165A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 27838066, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 587760-1, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000442-69.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 28970140, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 586802-5, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE LEITE DE OLIVEIRA (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))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 28924618, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 585880-1, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-88.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA HEVELYN CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000335-88.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:BRUNA 

HEVELYN CUSTODIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

RIBEIRO ALVES 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: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 15/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 18 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: 1000336-73.2020.8.11.0011

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)

 

PROCESSO n. 1000336-73.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MANOEL DE 

FARIAS MOZER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

FRANCISCO DE SOUZA, OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 - 

Juizado Especial Data: 15/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 18 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: 1000335-88.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA HEVELYN CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a 15/04/2020 às 16:00 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: 1002970-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ PEREIRA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO ALVES NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002970-76.2019.8.11.0011. REQUERENTE: SERGIO LUIZ PEREIRA 

EVANGELISTA REQUERIDO: SILVINO ALVES NETO 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 
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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, 18 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001596-25.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA KIDS CONFECCOES LTDA. - EPP (EXECUTADO)

COMERCIO DIGITAL BF LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL FERNANDO DE JULIANI ZANARDO OAB - SP259262 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

requerida Barbara Kids para que apresente os dados bancários 

necessários à liberação do montante devido, consoante estipulado e 

determinado pela R. Decisão de Id. 2924861, sendo eles: nome 

beneficiário, CPF/CNPJ, Banco, Agencia, Conta e tipo de Conta, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 

18/02/2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002477-68.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (AUTOR(A))

FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP (AUTOR(A))

CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OS CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

D.C COMERCIO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

OLEVIO BRANCALIONE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ADAO RONEY DEZORDI (TERCEIRO INTERESSADO)

ARIADNE DE LIMA PEREIRA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

SEBASTIAO TOMAZ DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

COMELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (TERCEIRO INTERESSADO)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002477-68.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP, ARROZEIRA 

SOMAR LTDA, FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP REU: OS 

CREDORES Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Defiro o pedido formulado 

pelas Recuperandas na petição de ID 28107580, pelo que determino a 

expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - 

JUCEMAT, dando conhecimento ao referido órgão do teor da decisão que 

deferiu a recuperação judicial proposta pelas recuperandas, devendo, 

portanto, o respectivo órgão, proceder com as devidas anotações junto 

aos registros das Recuperandas. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000218-66.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEANE DIAS VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000218-66.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: CLEANE DIAS VIEIRA REQUERIDO: ROBERTO PEREIRA DA 

SILVA Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 

carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003048-39.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARIZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003048-39.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO 

VERDE REQUERIDO: PARIZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

ME Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 
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carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0002448-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 0002448-40.2017.8.11.0010 

REQUERENTE: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: MANOEL 

DOS SANTOS Vistos, etc. Considerando o não cumprimento do ato em 

tempo hábil, oficie-se ao Juízo Deprecante para que no prazo de 10 (dez) 

dias, informe nova data para realização da audiência, no intento de 

possibilitar seu efetivo cumprimento. Assim, tão logo quanto aporte aos 

autos nova data de realização de audiência pelo Juízo Deprecante, 

cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, caso o Juízo Deprecante informe inexistir 

necessidade para novo cumprimento da missiva, devolva-a à Comarca de 

origem com a nossas homenagens. De mais a mais, em sendo necessário 

o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o devido 

recolhimento. Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume 

excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como ofício, nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo 

de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de 

Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003098-65.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Larissa Tayane Souza Borges (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUJO MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003098-65.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LARISSA TAYANE SOUZA BORGES REQUERIDO: CARLOS 

ARAUJO MACIEL Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1003036-25.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (ORDENADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003036-25.2019.8.11.0086 

ORDENANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO ORDENADO: 

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva ao 

Tribunal de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso 

verifique tratar-se de carta de ordem itinerante remeta-se para a comarca 

que dará o correto cumprimento. Outrossim, desnecessário o pagamento 

da diligência, considerando a natureza da demanda. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

18 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0001622-32.2009.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ALVES FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 0001622-32.2009.8.11.0030 

REQUERENTE: SANDRA NEVES DA SILVA REQUERIDO: LUCIANO ALVES 

FEITOSA Vistos, etc. Ante a ausência do(s) requisito(s) do artigo 260 do 

Código de Processo Civil (inteiro teor da petição inicial, da decisão judicial 

e do instrumento de mandato conferido ao advogado), oficie-se ao Juízo 

Deprecante solicitando o suprimento da(s) falta(s). Não sendo 

apresentada resposta ao ofício no prazo de trinta (30) dias, ante o que 

dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas 

e anotações de estilo. Do contrário, com a juntada do(s) documento(s) 

solicitado(s), cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 

carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Considerando o quadro deficitário de servidores e o 

volume excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como ofício, nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do 

Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho 

Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003103-87.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVANIR CONTATO (REQUERIDO)

CONTATO COLHEITAS E TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003103-87.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MINISTERIO DA FAZENDA REQUERIDO: CONTATO 

COLHEITAS E TRANSPORTES LTDA - EPP, JOSE IVANIR CONTATO Vistos, 

etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003043-17.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

N. H. D. S. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA PEREIRA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003043-17.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: EDILAINE QUEIROZ DE SOUZA, N. H. D. S. G. REQUERIDO: 

JOAO BATISTA PEREIRA GARCIA Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003102-05.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI FAILA MENIN RONSSANI (REQUERIDO)

S F M RONSSANI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003102-05.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MINISTERIO DA FAZENDA REQUERIDO: S F M RONSSANI - 

ME, SIRLEI FAILA MENIN RONSSANI Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003104-72.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARA RUBIA ALVES DE RESENDE OAB - MT20985/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEREIDE FORNARI SCHMIDT (REQUERIDO)

N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003104-72.2019.8.11.0086 

INVENTARIADO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL REQUERIDO: N V M 

COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP, NEREIDE FORNARI SCHMIDT 

Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 

carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003134-10.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE ROMA LOURENCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003134-10.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JANETE ROMA LOURENCO REQUERIDO: LEONARDO 

FRANCISCO DE SOUZA Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003044-02.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY ALEXANDRE PICOLOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE SIMONY STELLA OAB - MT0016673A-O (ADVOGADO(A))

ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO OAB - MT3500-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003044-02.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: SIDNEY ALEXANDRE 

PICOLOTO Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia 

de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, 

com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se 

de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o 

correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003107-27.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIA DA TERRA AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINA ROSAN ZIRONDI (REQUERIDO)

ADILSON LEME ZIRONDI (REQUERIDO)

GUSTAVO ROSAN ZIRONDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003107-27.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: CIA DA TERRA AGRONEGOCIOS LTDA REQUERIDO: 

ADILSON LEME ZIRONDI, MARCELINA ROSAN ZIRONDI, GUSTAVO 

ROSAN ZIRONDI Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003111-64.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003111-64.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL REQUERIDO: JOSE 

MOREIRA DA SILVA Vistos, etc. Ante a ausência do(s) requisito(s) do 

artigo 260 do Código de Processo Civil (inteiro teor da petição inicial e da 

decisão judicial), oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o suprimento 

da(s) falta(s). Não sendo apresentada resposta ao ofício no prazo de 

trinta (30) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os 

cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de estilo. Do contrário, com 

a juntada do(s) documento(s) solicitado(s), cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Considerando o 

quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de trabalho, 

cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos termos 

da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003105-57.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HUMBERTO AFONSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003105-57.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL REQUERIDO: JOAO 

HUMBERTO AFONSO Vistos, etc. Ante a ausência do(s) requisito(s) do 

artigo 260 do Código de Processo Civil (inteiro teor da petição inicial e da 

decisão judicial), oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o suprimento 

da(s) falta(s). Não sendo apresentada resposta ao ofício no prazo de 

trinta (30) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os 

cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de estilo. Do contrário, com 

a juntada do(s) documento(s) solicitado(s), cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Considerando o 

quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de trabalho, 

cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos termos 

da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1003139-32.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI DE FATIMA DIAS (ORDENADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003139-32.2019.8.11.0086 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ORDENADO: ROSELI DE 

FATIMA DIAS Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva ao Tribunal de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta de ordem itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, desnecessário o pagamento da 

diligência, considerando a natureza da demanda. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

18 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003143-69.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONEVILE ALVES MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003143-69.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REQUERIDO: DONEVILE 

ALVES MOREIRA Vistos, etc. Ante a ausência do(s) requisito(s) do artigo 

260 do Código de Processo Civil (inteiro teor da petição inicial e a decisão 

judicial), oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o suprimento da(s) 

falta(s). Não sendo apresentada resposta ao ofício no prazo de trinta (30) 

dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos 

deste juízo, baixas e anotações de estilo. Do contrário, com a juntada 

do(s) documento(s) solicitado(s), cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Considerando o 

quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de trabalho, 

cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos termos 

da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003140-17.2019.8.11.0086

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:

FRANCISCO WITZLER ANTUNES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003140-17.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: FRANCISCO WITZLER 

ANTUNES RIBEIRO Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo 

a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002889-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAL-ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 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 Executada, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca da JUNTADA de ID. 29369149, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Nova Mutum,18 de fevereiro de 2020. ANA RITA CORDENONSI 

BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001532-81.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDA OAB - PR76169 

(ADVOGADO(A))

EDGAR KINDERMANN SPECK OAB - PR0023539S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIETER MATSCHINSKE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001532-81.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência, PARA CUMPRIMENTO DOS DEMAIS ATOS, HAJA VISTA O 

DECURSO DO PRAZO PARA PARTE REQUERIDA. ANA RITA CORDENONSI 

BUCHMANN Gestor (a) de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000060-11.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000060-11.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDREA DA SILVA REQUERIDO: CARLOS HENRIQUE 

RODRIGUES Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000087-91.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000087-91.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003154-98.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA M DA SILVA HENNIG - ME (REQUERIDO)

TATIANA MEDEIROS DA SILVA HENNIG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003154-98.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: TATIANA M DA 

SILVA HENNIG - ME, TATIANA MEDEIROS DA SILVA HENNIG Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000089-61.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIDE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ademil Natalio da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000089-61.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCILEIDE CONCEICAO DA SILVA REQUERIDO: ADEMIL 

NATALIO DA SILVA Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003149-76.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INCORPORADORA IRMAOS LEITE LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO AFONSO DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MG88830 (ADVOGADO(A))

PAULA ZERO OAB - MG127467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rubia Aparecida Nogueira Lima (REQUERIDO)

RODRIGO SANTOS NOGUEIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003149-76.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: INCORPORADORA IRMAOS LEITE LTDA. REQUERIDO: 

RODRIGO SANTOS NOGUEIRA LIMA, RUBIA APARECIDA NOGUEIRA LIMA 

Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 
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mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 

carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000132-95.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANZIR MACHADO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA PEREIRA MACHADO FERNANDES (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

JOSE MACHADO FERNANDES (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000132-95.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: DIVANZIR MACHADO FERNANDES ESPÓLIO: TEREZA 

PEREIRA MACHADO FERNANDES Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000237-72.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CASANOVA (REQUERIDO)

ROMILDO JOSE GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000237-72.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: ROMILDO JOSE 

GONCALVES, ADRIANO CASANOVA Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000264-55.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO CARLOS DAL MORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000264-55.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: FABIANO CARLOS DAL 

MORA Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 

carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003155-83.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO BAUMGARDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003155-83.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA - ME REQUERIDO: 

DIEGO BAUMGARDT Vistos, etc. De proêmio, considerando a ausência do 

comprovante de recolhimento das custas judiciais necessárias a 

distribuição da missiva, bem como a ausência do(s) requisito(s) do artigo 

260 do Código de Processo Civil (instrumento de mandato conferido ao 

advogado), intime-se a parte interessada para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, suprir a falta e acostar aos autos o comprovante de recolhimento 

das custas judiciais. Não sendo apresentado o comprovante no prazo de 

30 (trinta) dias e a juntada dos documentos indicados acima, ante o que 

dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, 

promovendo as baixas e anotações de estilo, conforme redação do art. 

390 da CNGC/MT. Do contrário, com a juntada do comprovante, cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. 

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos 

termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003178-29.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO OAB - SP246281 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO MENGATO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003178-29.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS REQUERIDO: JOSE 

ANTONIO MENGATO NETO Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000063-63.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MACIEL DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000063-63.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ANTONIO MACIEL DE MORAES Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000234-20.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000234-20.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MARIO 

RODRIGUES Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000224-73.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAN MARA NEVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEREIRA DE IGREJA OAB - MT25183/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000224-73.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: JULIAN MARA NEVES FERREIRA REQUERIDO: ROGER 

APARECIDO DA SILVA Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000027-21.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MIGUEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000027-21.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: LAUDICEIA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: MARIO 

MIGUEL Vistos, etc. Ante a ausência do(s) requisito(s) do artigo 260 do 

Código de Processo Civil (inteiro teor da decisão judicial), oficie-se ao 

Juízo Deprecante solicitando o suprimento da(s) falta(s). Não sendo 

apresentada resposta ao ofício no prazo de trinta (30) dias, ante o que 

dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas 

e anotações de estilo. Do contrário, com a juntada do(s) documento(s) 

solicitado(s), cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 

carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Considerando o quadro deficitário de servidores e o 

volume excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como ofício, nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do 

Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho 

Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000033-28.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

João Francisco Rissi (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000033-28.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: JOÃO 

FRANCISCO RISSI Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo 

a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003169-67.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DE OLIVEIRA MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003169-67.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

REQUERIDO: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA MENDONCA Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000165-85.2020.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA OAB - MG84983 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI NOVELLI (REQUERIDO)

CARLA ELIZABETH MALINOWSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000165-85.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: NIDERA SEMENTES LTDA. REQUERIDO: CARLA ELIZABETH 

MALINOWSKI, RONI NOVELLI Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003159-23.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA RUFINO LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DA COSTA OAB - PR37790 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVAR GHELLERE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003159-23.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ELZA RUFINO LIRA REQUERIDO: EDEVAR GHELLERE 

Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 

carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000013-37.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE INES SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MYKE DAMIONI GONCALVES ANTUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000013-37.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: JAQUELINE INES SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: MYKE 

DAMIONI GONCALVES ANTUNES Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000306-07.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO CELUPPI (REQUERIDO)

IRENE BRESSAN CELUPPI (REQUERIDO)

IEDA CELUPPI BRESSAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000306-07.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: BUNGE ALIMENTOS S/A REQUERIDO: HILARIO CELUPPI, 

IRENE BRESSAN CELUPPI, IEDA CELUPPI BRESSAN Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003174-89.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Ministerio Público Federal (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003174-89.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL REQUERIDO: MIRAX 

COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003166-15.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTUNATO JOSE DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003166-15.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: FORTUNATO 

JOSE DE ARAUJO Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo 

a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003161-90.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA MENEZES AMARAL (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIMA SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003161-90.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: NATALINA MENEZES AMARAL REQUERIDO: ATIMA SILVA 

DOS SANTOS Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000016-89.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI FERNANDO FREO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000016-89.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: RUDINEI FERNANDO 

FREO Vistos, etc. Ante a ausência do comprovante de recolhimento das 

custas judiciais necessárias a distribuição da missiva, intime-se a parte 

interessada para que acoste aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, o 

comprovante de recolhimento das custas judiciais, nos termos do art. 388, 

parágrafo único, da CNGC/MT. Não sendo apresentado o comprovante no 

prazo de 30 (trinta) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com 

os cumprimentos deste juízo, promovendo as baixas e anotações de 

estilo, conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. Do contrário, com a 

juntada do comprovante, cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003073-52.2019.8.11.0086

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:

MARCIO JOAO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003073-52.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

MARCIO JOAO RODRIGUES Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003162-75.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KIMIE TANAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA CRISTINA RAPASSI DIAS DE SALLES FREIRE OAB - SP110855 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENICIO RODRIGUES RESENDE (REQUERIDO)

Vanja Guimarães Rodrigues (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003162-75.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: KIMIE TANAKA REQUERIDO: JOSE BENICIO RODRIGUES 

RESENDE, VANJA GUIMARÃES RODRIGUES Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003097-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOKA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003097-80.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO 

DE MT REQUERIDO: NOKA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME 

Vistos, etc. Ante a ausência do comprovante de recolhimento das custas 

judiciais necessárias a distribuição da missiva, intime-se a parte 

interessada para que acoste aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, o 

comprovante de recolhimento das custas judiciais, nos termos do art. 388, 

parágrafo único, da CNGC/MT. Não sendo apresentado o comprovante no 

prazo de 30 (trinta) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com 

os cumprimentos deste juízo, promovendo as baixas e anotações de 

estilo, conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. Do contrário, com a 

juntada do comprovante, cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003101-20.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B.K.P. DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003101-20.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO 

DE MT REQUERIDO: B.K.P. DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS 
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LTDA Vistos, etc. Ante a ausência do comprovante de recolhimento das 

custas judiciais necessárias a distribuição da missiva, intime-se a parte 

interessada para que acoste aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, o 

comprovante de recolhimento das custas judiciais, nos termos do art. 388, 

parágrafo único, da CNGC/MT. Não sendo apresentado o comprovante no 

prazo de 30 (trinta) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com 

os cumprimentos deste juízo, promovendo as baixas e anotações de 

estilo, conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. Do contrário, com a 

juntada do comprovante, cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000022-96.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA TERESINHA MACHADO (REQUERIDO)

ROSANA DELIRES CANOVA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

JOACIR RENAM DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000022-96.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: JOACIR RENAM DE 

AZEVEDO, ROSANA DELIRES CANOVA DE AZEVEDO, NEUZA 

TERESINHA MACHADO Vistos, etc. Ante a ausência do(s) requisito(s) do 

artigo 260 do Código de Processo Civil (instrumento de mandato conferido 

ao advogado), oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o suprimento 

da(s) falta(s). Não sendo apresentada resposta ao ofício no prazo de 

trinta (30) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os 

cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de estilo. Do contrário, com 

a juntada do(s) documento(s) solicitado(s), cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Considerando o 

quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de trabalho, 

cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos termos 

da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000394-79.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA (REQUERENTE)

RENATA CARINI COSSETIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

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

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM DESPACHO Processo: 1000394-79.2019.8.11.0086. REQUERENTE: 

RENATA CARINI COSSETIN, LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA Vistos, etc. 

Numa análise apurada dos autos é possível notar que o despacho de Id. 

18660396 determinando a emenda à inicial não fora publicado, devendo, 

portanto, ser providenciada a publicação pela secretaria, por meio de 

certidão, com a respectiva reabertura do prazo para manifestação da 

parte Requerente. Deverá, ainda, intimar a parte Requerente para, em igual 

prazo, regularizar o conjunto probatório da sua situação de pobreza, 

acostando aos autos seus três últimos holerites, sob pena de não 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. O não cumprimento da 

emenda a inicial acarretará o indeferimento do pedido de gratuidade 

judiciária, na forma do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 

de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001568-26.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANI SILVA EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM DESPACHO Processo: 1001568-26.2019.8.11.0086. AUTOR(A): 

JANI SILVA EVANGELISTA REU: INSS Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Jani Silva 

Evangelista em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Defiro a gratuidade da justiça conforme artigo 98 do Código de processo 

Civil. Recebo a inicial, eis que presentes, “in status assertionis”, os 

requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do Código de Processo Civil, 

bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do referido Codex. Uma 

vez que no caso dos autos as chances de autocomposição (CPC art. 334, 

§4º) são mínimas, vez que não há procurador da fazenda pública nesta 

comarca, cite-se o réu, por carta precatória, com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente 

ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. 

Após, intime-se a parte Autora para prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002385-90.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO BALDUINO SALES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-O 

(ADVOGADO(A))

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002385-90.2019.8.11.0086 

Partes: DIOGO BALDUINO SALES DOS SANTOS - ADVOGADO DO(A) 

AUTOR(A): MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - MT0013390A X 

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ADVOGADO 

DO(A) REU: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - MT1887-O Assunto: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nos termos da legislação vigente, dos 

artigos 350 e 351 do CPC e do artigo 1.209 da CNGC, considerando a 

tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte AUTORA, por seus advogados, para, 

querendo, impugná-la(s) no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO BEZERRA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))
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MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOLINTON DA SILVA SANTOS (REU)

TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM DESPACHO Processo: 1000087-28.2019.8.11.0086. AUTOR(A): 

ABRAAO BEZERRA DOS SANTOS SILVA REU: HOLINTON DA SILVA 

SANTOS, TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME Vistos, 

etc. Recebo a inicial e sua emenda, bem como os documentos que a 

acompanham. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em 

consonância com o art. 98, CPC. Nos termos do art. 334 e seguintes do 

Código de Processo Civil, designo o dia 13 de março de 2020, às 14h00min 

horário oficial do Mato Grosso, para audiência de conciliação pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova 

Mutum/MT. Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na 

inicial, bem como notificando-a para comparecer à audiência de 

conciliação acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, 

nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil. Com o decurso do 

prazo da contestação, 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 Código de Processo Civil de 2015. Tratando-se de carta precatória, fixo 

o prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento, nos termos do art. 261, 

“caput”, do Código de Processo Civil. Por fim, conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 22 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001093-70.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANI SILVA EVANGELISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOCATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM DESPACHO Processo: 1001093-70.2019.8.11.0086. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JANI SILVA EVANGELISTA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FOCATUR AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME Vistos, etc. Recebo a inicial, bem como os 

documentos que a acompanham. Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, em consonância com o art. 98, CPC. A possibilidade de inversão 

do ônus da prova será analisada por ocasião do despacho saneador. Nos 

termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo o dia 

13 de março de 2020, às 15h00min horário oficial do Mato Grosso, para 

audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT. Cite-se e intime-se a parte 

Requerida, no endereço disposto na inicial, bem como notificando-a para 

comparecer à audiência de conciliação acompanhada de Advogado para 

que, querendo, responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo 

Civil. Com o decurso do prazo da contestação, 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 Código de Processo Civil de 2015. 

Tratando-se de carta precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de Processo Civil. 

Por fim, conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001159-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

G. T. S. (AUTOR(A))

LEOCILA RIBEIRO TAQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM DESPACHO Processo: 1001159-50.2019.8.11.0086. AUTOR(A): G. 

T. S., LEOCILA RIBEIRO TAQUES REU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Vistos, etc. Recebo a inicial, bem como os documentos que a 

acompanham. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em 

consonância com o art. 98, CPC. A possibilidade de inversão do ônus da 

prova será analisada por ocasião do despacho saneador. Nos termos do 

art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo o dia 13 de 

março de 2020, às 16h00min (horário oficial do Mato Grosso), para 

audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT. Cite-se e intime-se a parte 

Requerida, no endereço disposto na inicial, bem como notificando-a para 

comparecer à audiência de conciliação acompanhada de Advogado para 

que, querendo, responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo 

Civil. Com o decurso do prazo da contestação, 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 Código de Processo Civil de 2015. Sem 

prejuízo, considerando que a parte Requerente é menor de idade, dê-se 

ciência ao Ministério Público acerca da presente decisão e para 

comparecimento à solenidade retro designada. Tratando-se de carta 

precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento, nos termos 

do art. 261, “caput”, do Código de Processo Civil. Por fim, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de janeiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001189-85.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE SALVADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM DESPACHO Processo: 1001189-85.2019.8.11.0086. AUTOR(A): 

JANICE SALVADOR REU: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM Vistos, etc. 

Recebo a inicial e sua emenda, bem como os documentos que a 

acompanham. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em 

consonância com o art. 98, CPC. A possibilidade de inversão do ônus da 

prova será analisada por ocasião do despacho saneador. Nos termos do 

art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo o dia 20 de 

março de 2020, às 13h00min (horário oficial do Mato Grosso), para 

audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT. Cite-se e intime-se a parte 

Requerida, no endereço disposto na inicial, bem como notificando-a para 

comparecer à audiência de conciliação acompanhada de Advogado para 

que, querendo, responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo 

Civil. Com o decurso do prazo da contestação, 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 
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teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Por fim, 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de janeiro 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001236-59.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BENVINA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO E LANCHONETE ESTRELA EIRELI - ME (REU)

ADEMAR ANTONIO FRANZ (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM DESPACHO Processo: 1001236-59.2019.8.11.0086. AUTOR(A): 

BENVINA MARIA DA SILVA REU: ADEMAR ANTONIO FRANZ, MERCADO E 

LANCHONETE ESTRELA EIRELI - ME Vistos, etc. Recebo a inicial e sua 

emenda, bem como os documentos que a acompanham. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, em consonância com o art. 98, CPC. 

Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo o 

dia 20 de março de 2020, às 14h00min horário oficial do Mato Grosso, 

para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT. Cite-se e 

intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, bem como 

notificando-a para comparecer à audiência de conciliação acompanhada 

de Advogado para que, querendo, responda à presente ação, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de 

Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 

do Código de Processo Civil. Com o decurso do prazo da contestação, 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 Código de 

Processo Civil de 2015. Por fim, conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 

de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001437-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES BRANCALIONE (REQUERENTE)

CLARIZETE DATIVA BRANCALIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIRI ROSTIROLA (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001437-85.2018.8.11.0086 

Partes: EUCLIDES BRANCALIONE e outros - ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - MT18783/O 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI 

- MT18783/O X LOIRI ROSTIROLA - Assunto: NOTIFICAÇÃO (1725) 

CERTIFICO E DOU FÉ que, nesta data, procedi à intimação via DJE na 

pessoa do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: THAMIRES 

HOHENBERGER MAFISSONI - MT18783/O, para que proceda o download 

dos autos no prazo de 05(cinco) dias, em cumprimento ao que dispõe o 

artigo 729 do Código de Processo Civil. Por fim, exaurido o prazo e nada 

mais tendo a cumprir, remeto estes autos ao arquivo definitivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001220-08.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI MARIA COTTET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM DECISÃO Processo: 1001220-08.2019.8.11.0086. AUTOR(A): 

JURACI MARIA COTTET REU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM 

SINOP/MT Vistos, etc. De proêmio, recebo a inicial, eis que presentes, “in 

status assertionis”, os requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do 

Código de Processo Civil, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 

do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade da justiça conforme artigo 

98 do Código de processo Civil. Na hipótese dos autos, a parte 

Requerente, apesar de afirmar que o benefício de aposentadoria foi 

cessado, acosta aos autos tão somente um exame laboratorial (Id. 

20549118 – pág. 1 – 11.10.2016) com data anterior à avaliação 

médico-pericial realizada pelo Instituto Requerido (23.04.2018), razão pela 

qual Postergo a análise do pleito liminar para após a realização de perícia 

médica, haja vista a necessidade de corroborar a manifesta existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Assim, DETERMINO a realização 

antecipada de perícia médica. Nesse sentido: “AGRAVO. 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova 

dos autos no sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da 

parte autora, deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a 

antecipação de tutela, devendo ser determinada a realização antecipada 

da perícia médica judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada 

após a perícia.” (TRF-4 - AG: 0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: 

CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para 

realização da perícia médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo 

Mustafá Albuquerque, CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no 

Centro Integrado de Saúde Municipal, para que desde já agende data para 

a realização da perícia médica com a parte Autora. O Sr. Perito poderá 

usar da faculdade prevista no artigo 473, §3º, do Código de Processo 

Civil, devendo entregar o laudo no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, 

após a realização da perícia. A data da perícia deverá ser designada pelo 

Sr. Perito, devendo a Secretaria Judicial providenciar a intimação da parte 

por qualquer meio idôneo, mediante certidão nos autos. Nesse ponto, 

quando da intimação da parte Autora, cientifique-se esta da necessidade 

de comparecer à perícia com os exames, laudos e outros documentos 

necessários à emissão do laudo pericial. A título de remuneração, fixo os 

honorários periciais no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), em 

virtude do valor médio de uma consulta, o tempo decorrente para a 

resposta dos quesitos apresentados e o grau de especialidade do expert, 

que além de tudo, é o único desta Comarca cadastrado no Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, que não possui 

impedimentos em relação a este Magistrado. Intime-se a parte Requerente 

para se manifestar acerca desta nomeação, cumprindo o disposto no 

artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de que apresente quesitos, caso ainda não tenha apresentado e 

indicar assistente técnico. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

Requerido, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social nas demandas previdenciárias. 

Outrossim, sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas partes, passo a 

formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1. Qual é a idade, 

profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) 

e o grau de instrução da pessoa pericianda? 2. A parte pericianda está 

atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de 

trabalhar? No que trabalhava? 3. A parte pericianda 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? 4. Há 

enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, 

segundo o diagnóstico médico? 5. 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? 6. Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é 

total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 
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apenas o exercício do trabalho habitual)? 7. 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? 8. Qual é a data provável do 

início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? 9. 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? Por fim, aportando aos autos o laudo 

pericial, imediatamente conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de janeiro 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001689-54.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM FRANCISCA DE LIMA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM DECISÃO Processo: 1001689-54.2019.8.11.0086. AUTOR(A): 

CARMEM FRANCISCA DE LIMA FREITAS REU: INSS Vistos, etc. De 

proêmio, recebo a inicial, eis que presentes, “in status assertionis”, os 

requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do Código de Processo Civil, 

bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do Código de Processo 

Civil. Defiro a gratuidade da justiça conforme artigo 98 do Código de 

processo Civil. Postergo a análise do pleito liminar para após a realização 

de perícia médica, haja vista a necessidade de corroborar a manifesta 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, DETERMINO a 

realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: “AGRAVO. 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova 

dos autos no sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da 

parte autora, deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a 

antecipação de tutela, devendo ser determinada a realização antecipada 

da perícia médica judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada 

após a perícia.” (TRF-4 - AG: 0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: 

CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para 

realização da perícia médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo 

Mustafá Albuquerque, CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no 

Centro Integrado de Saúde Municipal, para que desde já agende data para 

a realização da perícia médica com a parte Autora. O Sr. Perito poderá 

usar da faculdade prevista no artigo 473, §3º, do Código de Processo 

Civil, devendo entregar o laudo no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, 

após a realização da perícia. A data da perícia deverá ser designada pelo 

Sr. Perito, devendo a Secretaria Judicial providenciar a intimação da parte 

por qualquer meio idôneo, mediante certidão nos autos. Nesse ponto, 

quando da intimação da parte Autora, cientifique-se esta da necessidade 

de comparecer à perícia com os exames, laudos e outros documentos 

necessários à emissão do laudo pericial. A título de remuneração, fixo os 

honorários periciais no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), em 

virtude do valor médio de uma consulta, o tempo decorrente para a 

resposta dos quesitos apresentados e o grau de especialidade do expert, 

que além de tudo, é o único desta Comarca cadastrado no Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, que não possui 

impedimentos em relação a este Magistrado. Intime-se a parte Requerente 

para se manifestar acerca desta nomeação, cumprindo o disposto no 

artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de que apresente quesitos, caso ainda não tenha apresentado e 

indicar assistente técnico. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

Requerido, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social nas demandas previdenciárias. 

Outrossim, sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas partes, passo a 

formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1. Qual é a idade, 

profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) 

e o grau de instrução da pessoa pericianda? 2. A parte pericianda está 

atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de 

trabalhar? No que trabalhava? 3. A parte pericianda 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? 4. Há 

enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, 

segundo o diagnóstico médico? 5. 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? 6. 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)? 7. 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? 8. Qual é a data provável do 

início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? 9. 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? Por fim, aportando aos autos o laudo 

pericial, imediatamente conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de janeiro 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001984-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM DECISÃO Processo: 1001984-28.2018.8.11.0086. AUTOR(A): 

SANDRA MARIA DOS SANTOS REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. De proêmio, recebo a inicial, eis que 

presentes, “in status assertionis”, os requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, 

ambos do Código de Processo Civil, bem como inexistentes as hipóteses 

do art. 330 do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade da justiça 

conforme artigo 98 do Código de processo Civil. Postergo a análise do 

pleito liminar para após a realização de perícia médica, haja vista a 

necessidade de corroborar a manifesta existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Assim, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Nesse sentido: “AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova dos autos no sentido de 

comprovar, de plano, a incapacidade laboral da parte autora, deve-se 

prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, 

devendo ser determinada a realização antecipada da perícia médica 

judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada após a perícia.” 

(TRF-4 - AG: 0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: CELSO KIPPER, Data 

de Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para realização da perícia 

médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, 

CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no Centro Integrado de Saúde 

Municipal, para que desde já agende data para a realização da perícia 

médica com a parte Autora. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista 

no artigo 473, §3º, do Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo 
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no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, após a realização da perícia. A 

data da perícia deverá ser designada pelo Sr. Perito, devendo a Secretaria 

Judicial providenciar a intimação da parte por qualquer meio idôneo, 

mediante certidão nos autos. Nesse ponto, quando da intimação da parte 

Autora, cientifique-se esta da necessidade de comparecer à perícia com 

os exames, laudos e outros documentos necessários à emissão do laudo 

pericial. A título de remuneração, fixo os honorários periciais no importe de 

R$ 600,00 (seiscentos reais), em virtude do valor médio de uma consulta, 

o tempo decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau 

de especialidade do expert, que além de tudo, é o único desta Comarca 

cadastrado no Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal, que não possui impedimentos em relação a este Magistrado. 

Intime-se a parte Requerente para se manifestar acerca desta nomeação, 

cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que apresente quesitos, caso ainda 

não tenha apresentado e indicar assistente técnico. Por sua vez, em 

relação aos quesitos do Requerido, junto cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social nas demandas 

previdenciárias. Outrossim, sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas 

partes, passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1. 

Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio 

de subsistência) e o grau de instrução da pessoa pericianda? 2. A parte 

pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? 3. A parte pericianda 

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? 4. Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, 

de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? 5. 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? 6. 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)? 7. 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? 8. Qual é a data 

provável do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período 

durou provavelmente a incapacidade laboral? 9. 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? Por fim, aportando aos autos o laudo 

pericial, imediatamente conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de janeiro 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001880-02.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHEKYING RAMOS LING OAB - PR47349 (ADVOGADO(A))

PATRICIA MASSA DA SILVA OAB - PR82292 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001880-02.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 22.076,80 ESPÉCIE: 

[Estabelecimentos de Ensino, Indenização por Dano Material, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARLENE DE 

ALMEIDA ALVES Endereço: RUA PRESIDENTE MEDICI, 5, QDA 01, NS 

APARECIDA, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - MT0012588A POLO 

PASSIVO: Nome: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, CIENCIA 

E TECNOLOGIA LTDA Endereço: Av. dos Uirapurus, 883-N, CENTRO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: 

PATRICIA MASSA DA SILVA - PR82292, SHEKYING RAMOS LING - 

PR47349 Senhor(a): MARLENE DE ALMEIDA ALVES Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação Data: 01/04/2020 Hora: 14:20 , a ser realizada na sede 

do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais NOVA MUTUM, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-44.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MOACIR CATTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Partido Social Liberal de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000019-44.2020.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Erro 

de Procedimento, Intimação / Notificação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GILBERTO MOACIR CATTANI 

Endereço: Sítio à Estradas da Prainha, Lote 297, Distrito Pontal do Marape, 

Zona Rural, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, 

THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: Partido 

Social Liberal de Mato Grosso Endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 1.894, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 

Senhor(a): GILBERTO MOACIR CATTANI Pelo presente, extraído dos autos 

da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 
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Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

01/04/2020 Hora: 14:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

NOVA MUTUM, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON 

FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010006-87.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JASCIARA FURTADO COSTA BEBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI LEANDRO ROSA (EXECUTADO)

FRANCILEIDE BEZERRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010006-87.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 16.718,14 ESPÉCIE: 

[Liquidação / Cumprimento / Execução]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: JASCIARA FURTADO COSTA 

BEBER Endereço: Rua DAS PRIMAVERAS, 149W, FUNDOS, CENTRO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

ROGER KLERISSON ROZAO - MT0014571A POLO PASSIVO: Nome: 

RUDINEI LEANDRO ROSA Endereço: Avenida dos Canários, 379-W, 

Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: FRANCILEIDE 

BEZERRA DA SILVA Endereço: Avenida dos Canários, 379-W, Centro, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): JASCIARA FURTADO 

COSTA BEBER Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca do 

Mandado (cumprimento negativo) juntado retro, para que se manifeste nos 

autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 18 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEIXEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS ALESSANDRA MOREIRA PAZUCH OAB - MT13291-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000066-86.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE TEIXEIRA OLIVEIRA 

REQUERIDO: SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos, 

etc. De proêmio, considerando que devido a um erro no Sistema PJE, o 

presente feito não fora enviado para a Secretaria, profiro o presente 

despacho para fins de que cumprir a decisão anteriormente proferida. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 3 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002466-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VITELIO COSTA BEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002466-73.2018.8.11.0086 REQUERENTE: VITELIO COSTA BEBER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. De proêmio, considerando que devido a um erro no 

Sistema PJE, o presente feito não fora enviado para a Secretaria, profiro o 

presente despacho para fins de que cumprir a decisão anteriormente 

proferida. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 3 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-07.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000565-07.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO Vistos, 

etc. De proêmio, considerando que devido a um erro no Sistema PJE, o 

presente feito não fora enviado para a Secretaria, profiro o presente 

despacho para fins de que cumprir o despacho anteriormente proferido. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 3 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003114-19.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA GARCIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MIRANDA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1003114-19.2019.8.11.0086 EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA 

GARCIA EXECUTADO: JORGE MIRANDA SANTOS Vistos, etc. Defiro a 

“Execução de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 

9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a 

parte Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 

de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010287-14.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INVEST LAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA OAB - PR74539 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010287-14.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: INVEST LAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

EXECUTADO: EUNICE GOMES DA SILVA Vistos, etc. Cite-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. 

Não efetuado o pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora 

e avaliação dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando a parte Executada para comparecer o juizado, 

momento em que será designado audiência, caso houver penhora, na 

forma do art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010316-93.2017.8.11.0086 REQUERENTE: NADIR RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Intime-se a outra parte para 

se manifestar em 05 dias acerca da petição de Id. 21190314 e ss. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000672-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COSSUL & COSSUL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERHARDT E MESSIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000672-80.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: COSSUL & COSSUL LTDA - ME EXECUTADO: ERHARDT E 

MESSIAS LTDA - ME Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003131-55.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA STREY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES RODRIGO STREY OAB - MT7611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SCHAUREN - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1003131-55.2019.8.11.0086 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALVINA STREY Endereço: 

Rua 28 de dezembro, s/n, Centro, STA RITA TRIVELATO - MT - CEP: 

78453-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ERNANDES RODRIGO 

STREY - MT7611-O POLO PASSIVO: Nome: CLAUDIO SCHAUREN - ME 

Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 530-A, - DE 367/368 A 1585/1586, 

CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-000 Senhor(a): ALVINA STREY 

Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 01/04/2020 Hora: 15:00 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 18 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-75.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEONICE SEBASTIANA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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 NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001707-75.2019.8.11.0086 REQUERENTE: DEONICE SEBASTIANA DOS 

ANJOS REQUERIDO: VIVO S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A Demandada 

arguiu a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide, com ele 

será analisada. Outrossim, opino pelo afastamento da preliminar de não 
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apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 22059995 dos autos. 

Superada a análise das questões preliminares, passo à apreciação do 

mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a declaração 

de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, ao 

argumento de que teve seus dados inscritos no cadastro de proteção ao 

crédito indevidamente pela Reclamada, por débito no valor de R$ 308,95 

(trezentos e oito reais e noventa e cinco centavos), anotado em 

17/01/2017, qual alega desconhecer. Em contestação, a Reclamada alega 

que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante era titular 

da linha telefônica nº (65) 99901-8381, da qual consta débito em aberto, 

sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. 

Formulou ainda pedido contraposto, pugnando pela improcedência da 

ação, ao pagamento pelo Reclamante dos débitos discutidos nos autos, 

além da condenação do Requerente nas penas de litigância de má-fé. Em 

sua impugnação, a Reclamante sustenta que jamais teve relação 

contratual com a Requerida, e que por tais motivos o dever de reparar é 

indubitável. Afirma ainda que a assinatura constante no contrato juntado 

pela Reclamada é falsa, argumentando ser indispensável a realização de 

perícia grafotécnica nos documentos juntados pela parte Ré. Analisado o 

processo e documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome da Autora nos órgãos 

de proteção ao crédito. Cumpre salientar que no contrato acostado nos 

autos pela Reclamada consta assinatura divergente da Autora, conforme 

se observa nas demais documentações assinadas pela Demandante, 

quais estão colacionadas no processo, podendo afirmar, portanto, que se 

trata de falsificação grosseira registrada no aludido documento. Ademais, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica, tendo em vista ser 

incontroverso que o documento assinado, apresentado pela Reclamada, 

não guarda relação com a assinatura da Demandante, fato este que 

dispensa o aludido recurso. Por sua vez, impende salientar que as telas 

sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. Logo, não tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção do 

nome da Autora decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pela mesma, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado inexistente. Do mesmo modo, merece procedência o pedido de 

condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome da 

demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto, para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos que reiteradamente opera, 

não deve ser avaliado como mero dissabor, pois revela-se como ato 

capaz de impor a responsabilidade da empresa e o dever desta em 

indenizar os danos causados a parte que adimpliu obrigação que não lhe 

devia. Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado 

observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde 

nem poderá constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco 

medida leniente em favor da Requerida. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas também 

em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de 

igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Dessa 

forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. Insta salientar que 

inobstante a existência de outras restrições em nome da Reclamante, 

conforme faz prova o extrato apresentado nos autos, estas se deram em 

datas posteriores à discutida nos autos, não podendo ser aplicada a 

Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. Entretanto, 

as anotações posteriores devem ser consideradas para fins de 

arbitramento de condenação, conforme entendimento jurisprudencial: 

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – 

ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR LIGAÇÕES 

DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS LINHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO 

PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA 

DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS – 

RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DA 

CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na prestação 

do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações posteriores ao 

cancelamento da linha telefônica e anteriores ao recebimento de novo 

número, e constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora 

ao banco de dados negativo de crédito, evidente a obrigação indenizatória 

a título de danos morais. O quantum indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo 

objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o 

ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de inscrições 

posteriores àquela objeto da demanda. Os juros moratórios, em sede de 

responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a 

indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 

134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 
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24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) 

(grifei). De outra banda, no que tange ao pleito contraposto apresentado 

pela Reclamada, este não merece ser acolhido em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, e, destarte, a 

existência de débito em seu nome Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela reclamada, 

também não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada 

nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as 

partes, no que concerne ao contrato discutido nos autos; 2 – DECLARAR 

a inexistência do débito discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a 

reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); 

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001715-52.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA PATRICIA DA SILVA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA ALINE BECKER DE MATOS OAB - MT0021483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA LEMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001715-52.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: RAIMUNDA PATRICIA DA SILVA FERREIRA EXECUTADO: 

MARINALVA LEMES DA SILVA Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-29.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NIVALDO TEIXEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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 NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001626-29.2019.8.11.0086 Reclamante: JOSE NIVALDO TEIXEIRA 

GONCALVES Reclamada: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A 

parte Reclamada arguiu a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da 

lide, com ele será analisada. Outrossim, opino pelo afastamento da 

preliminar de não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 21787511 

dos autos. Superada a análise das questões preliminares, passo à 

apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Pleiteia o Reclamante a inexistência de relação jurídica e indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. In casu, o Autor alega que seu nome foi 

incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, 

por débito de R$ 112,03 (duzentos e doze reais e três centavos), com 

inscrição realizada em 24/05/2019, relativa ao suposto contrato de número 

0337553026, comprovado por meio de extrato SPC/SERASA, anexo à 

exordial, o qual alega desconhecer. A reclamada, em sua defesa, 

sustenta que a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito decorre do não adimplemento do débito decorrente dos serviços 

da linha telefônica por ela contratado e utilizado, relativo a linha (65) 

99684-2245, inexistindo motivo para se falar em ato ilícito capaz de 

ensejar reparação de qualquer ordem. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que a reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por sua vez, impende salientar que as telas 

sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. A Demandada sequer apresentou o contrato ou 

outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do Autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação da reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome da demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 
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responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como anteriormente 

dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal 

(ope legis), recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia a parte Reclamada comprovar que as cobranças 

eram devidas, contudo, a parte Requerida nada provou. Resta patente nos 

autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de 

débitos que reiteradamente opera, não deve ser avaliado como mero 

dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da 

empresa e o dever desta em indenizar os danos causados a parte que 

adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do Autor, tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, 

p. 63 a 67). Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. De outra banda, no que 

tange ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, este não merece 

ser acolhido em razão da ausência de comprovação da relação jurídica 

mantida com o demandante, e, destarte, a existência de débito em seu 

nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância 

de má-fé pleiteado pela reclamada, também não merece acolhimento, uma 

vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do 

CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº 

0337553026, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar a 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010140-56.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010140-56.2013.8.11.0086 EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO DA COSTA 

EXECUTADO: COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Vistos, 

etc. Verifico que pelo art. 274, parágrafo único, do CPC, cabe a parte 

requerida manter seu endereço atualizado, devendo ser tida por válida a 

intimação efetuada no mesmo endereço da citação, conforme Id. 6456799. 

Intime-se o exequente para atualizar o débito e prosseguir com a 

execução no prazo de 15 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001880-02.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHEKYING RAMOS LING OAB - PR47349 (ADVOGADO(A))

PATRICIA MASSA DA SILVA OAB - PR82292 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 1001880-02.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 22.076,80 

ESPÉCIE: [Estabelecimentos de Ensino, Indenização por Dano Material, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARLENE DE 

ALMEIDA ALVES Endereço: RUA PRESIDENTE MEDICI, 5, QDA 01, NS 

APARECIDA, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - MT0012588A POLO 

PASSIVO: Nome: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, CIENCIA 

E TECNOLOGIA LTDA Endereço: Av. dos Uirapurus, 883-N, CENTRO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: 

PATRICIA MASSA DA SILVA - PR82292, SHEKYING RAMOS LING - 

PR47349 Senhor(a): REQUERIDO: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE 

EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 01/04/2020 Hora: 14:20 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. 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. Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a 

respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, sob pena de 

revelia. 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 NOVA MUTUM, 18 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003130-70.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA STREY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES RODRIGO STREY OAB - MT7611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003130-70.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ALVINA STREY REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Recebo a inicial 

vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão 

do Ônus da Prova. Defiro a inversão do ônus da prova, porque presentes 

os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

De efeito, a parte Autora afirma não possuir relação jurídica com 

Requerida e que nunca contratou os seus serviços, o que indica que a 

inscrição negativa mostra-se, a princípio, indevida. Assim, para fins deste 

juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial 

são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR que a 

parte Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil 

reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no 

artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo 

para cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite 

da multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão 

de proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora 

do referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo 

da presente decisão. ACOLHO A JUSTIFICATIVA PARA NÃO 

COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA, ATESTADO MÉDICO. Sem prejuízo do 

imediato cumprimento da providência supra, cite-se a parte Requerida para 

que compareça à audiência de conciliação que será designada pela 

Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. 

Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a conciliação, fica 

desde já intimada a parte Requerida de que a contestação deverá ser 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência supra, 

sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da Uniformização de 

Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em seguida, intime-se a 

parte Requerente para, querendo, apresentar impugnação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003114-53.2018.8.11.0086

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

Município de Santa Rita do Trivelato (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOMAR REZZIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1003114-53.2018.8.11.0086 REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE SANTA RITA 

DO TRIVELATO REQUERIDO: DIOMAR REZZIERI Vistos, etc. Trata-se de 

ação de Ação de Reparação de Danos Materiais Decorrente de Acidente 

de Trânsito ajuizada pelo Município de Santa Rita do Trivelato/MT, em face 

de Diomar Rezzieri. A ação fora distribuída por sorteio perante a Segunda 

Vara Cível desta Comarca, todavia, conforme decisão de ID 26109366, 

fora declinada a competência em favor deste Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ante ao valor atribuído à causa e por constar no polo ativo da lide 

o Município de Santa Rita do Trivelato/MT. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relatório. Decido. O conflito de competência e seu 

processamento são disciplinados no artigo 66 do Código de Processo Civil, 

de modo que quando o conflito se verificar entre órgãos de primeiro grau, 

tramita perante o Tribunal, conforme as regras estipuladas nos artigos 951 

e seguintes do CPC. O conflito de competência pode ser: Positivo quando 

dois ou mais juízes se declaram competentes; Negativo quando dois ou 

mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a 

competência. E também quando entre dois ou mais juízes surge 

controvérsia sobre a reunião ou separação de processos. Assim, no 

presente caso, o conflito de competência a ser suscitado é negativo, uma 

vez que o Juízo da Segunda Vara Cível declinou da competência para 

processar e julgar o feito em favor deste Juizado Especial da Fazenda 

Pública, com fundamento no valor atribuído à causa e na figura do ente 

público municipal compondo o polo ativo da demanda. Pois bem. A Lei 

12.153/09 dispõe em seu artigo 5º, o rol dos legitimados para serem partes 

nos Juizados Especiais das Fazendas Pública. Vejamos: Art. 5º Podem 

ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as 

pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – 

como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, 

bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. 

O texto legal apresenta um rol taxativo daqueles que podem figurar no polo 

ativo das ações de competência dos Juizados Fazendários, 

restringindo-se às pessoas físicas e as microempresas e empresas de 

pequeno porte, não estando incluídos neste rol, os entes públicos 

municipais, como é o caso dos autos. No presente caso, o Município de 

Santa Rita do Trivelato/MT, ajuizou a presente Ação de Reparação de 
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Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito em face de Diomar 

Rezzieri, pretendendo a condenação do Requerido ao cumprimento de 

obrigação de não fazer e ao pagamento de indenização por danos morais 

no montante de R$ 24.540,30 (vinte e quatro mil quinhentos e quarenta 

reais e trinta centavos), à título de reparação pelos danos, sendo este o 

valor atribuído à causa. Todavia, ainda que o valor da causa seja inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos, salvo melhor juízo, a competência para o 

julgamento da presente razão é da Justiça Comum, tendo em vista que o 

ente municipal não se encontra no rol taxativo dos que possuem 

legitimidade ativa, elencado no art. 5º da Lei n. 12.153/2009. Nesse mesmo 

sentido: EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - ENTE PÚBLICO NO POLO 

ATIVO - EXCLUSÃO LEGAL - ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL. - O 

ente público municipal, a par da expressa previsão legal (inciso I, do artigo 

5º, da Lei nº 12.153/09), não se inclui no rol dos legitimados ativos a 

demandarem nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mantendo, 

nesse caso, a competência residual da Justiça Comum para 

processamento e julgamento da respectiva ação. (TJ-MG - CC: 

10000190878181000 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 

14/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019) Desta forma, salvo melhor 

entendimento, deve ser declarada a incompetência dos Juizados Especiais 

Fazendários para processar e julgar a presente ação, sob pena de 

afronta visceral da Lei Maior. De mais a mais, de acordo com o artigo 951 

e seguintes do CPC o conflito negativo de competência deverá seguir 

regras específicas para o seu processamento, quando suscitado pelo 

Juiz. Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer 

das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. [...] Art. 953. O conflito será 

suscitado ao tribunal: I - pelo juiz, por ofício; Ante o exposto, suscito 

conflito negativo de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ante a ilegitimidade do Autor, ente público municipal, para figurar no polo 

ativo das demandas de competência deste Juizado. Encaminhe-se cópia 

dos autos para o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a 

distribuição do Conflito Negativo de Competência. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, ____ de __________ de 

2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002501-96.2019.8.11.0086

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

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM OAB - 24.772.162/0001-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002501-96.2019.8.11.0086 REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE NOVA 

MUTUM REQUERIDO: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA Vistos, etc. 

Trata-se de ação de Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de 

Tutela de Urgência cumulada com Pedido de Danos Morais, ajuizada pelo 

Município de Nova Mutum/MT, representada pelo Prefeito Municipal Adriano 

Xavier Pivetta, em face de Daniel Moura. A ação fora distribuída por 

sorteio perante a Segunda Vara Cível desta Comarca, todavia, conforme 

decisão de ID 26109366, fora declinada a competência em favor deste 

Juizado Especial da Fazenda Pública, ante ao valor atribuído à causa e por 

constar no polo ativo da lide o Município de Nova Mutum/MT. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. Decido. O conflito de competência e 

seu processamento são disciplinados no artigo 66 do Código de Processo 

Civil, de modo que quando o conflito se verificar entre órgãos de primeiro 

grau, tramita perante o Tribunal, conforme as regras estipuladas nos 

artigos 951 e seguintes do CPC. O conflito de competência pode ser: 

Positivo quando dois ou mais juízes se declaram competentes; Negativo 

quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um 

ao outro a competência. E também quando entre dois ou mais juízes surge 

controvérsia sobre a reunião ou separação de processos. Assim, no 

presente caso, o conflito de competência a ser suscitado é negativo, uma 

vez que o Juízo da Segunda Vara Cível declinou da competência para 

processar e julgar o feito em favor deste Juizado Especial da Fazenda 

Pública, com fundamento no valor atribuído à causa e na figura do ente 

público municipal compondo o polo ativo da demanda. Pois bem. A Lei 

12.153/09 dispõe em seu artigo 5º, o rol dos legitimados para serem partes 

nos Juizados Especiais das Fazendas Pública. Vejamos: Art. 5º Podem 

ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as 

pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – 

como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, 

bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. 

O texto legal apresenta um rol taxativo daqueles que podem figurar no polo 

ativo das ações de competência dos Juizados Fazendários, 

restringindo-se às pessoas físicas e as microempresas e empresas de 

pequeno porte, não estando incluídos neste rol, os entes públicos 

municipais, como é o caso dos autos. No presente caso, o Município de 

Nova Mutum/MT, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Não Fazer com 

Pedido de Tutela de Urgência cumulada com Pedido de Danos Morais em 

face de Daniel de Moura, pretendendo a condenação do Requerido ao 

cumprimento de obrigação de não fazer e ao pagamento de indenização 

por danos morais no montante de R$ 30.000,00, tendo atribuído à causa o 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Todavia, ainda que o valor da 

causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, salvo melhor juízo, a 

competência para o julgamento da presente razão é da Justiça Comum, 

tendo em vista que o ente municipal não se encontra no rol taxativo dos 

que possuem legitimidade ativa, elencado no art. 5º da Lei n. 12.153/2009. 

Nesse mesmo sentido: EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - ENTE 

PÚBLICO NO POLO ATIVO - EXCLUSÃO LEGAL - ILEGITIMIDADE DO ENTE 

MUNICIPAL. - O ente público municipal, a par da expressa previsão legal 

(inciso I, do artigo 5º, da Lei nº 12.153/09), não se inclui no rol dos 

legitimados ativos a demandarem nos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, mantendo, nesse caso, a competência residual da Justiça Comum 

para processamento e julgamento da respectiva ação. (TJ-MG - CC: 

10000190878181000 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 

14/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019) Desta forma, salvo 

entendimento diverso, deve ser declarada a incompetência dos Juizados 

Especiais Fazendários para processar e julgar a presente ação, sob pena 

de afronta visceral da Lei Maior. De mais a mais, de acordo com o artigo 

951 e seguintes do CPC o conflito negativo de competência deverá seguir 

regras específicas para o seu processamento, quando suscitado pelo 

Juiz. Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer 

das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. [...] Art. 953. O conflito será 

suscitado ao tribunal: I - pelo juiz, por ofício; Ante o exposto, suscito 

conflito negativo de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

ante a ilegitimidade do Autor, ente público municipal, para figurar no polo 

ativo das demandas de competência deste Juizado. Encaminhe-se cópia 

dos autos para o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a 

distribuição do Conflito Negativo de Competência. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, ____ de __________ de 

2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001710-30.2019.8.11.0086 Reclamante: ANTONIO AILTON DA SILVA 

CHAVES Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A Reclamada arguiu a preliminar de 

indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, contudo, a rejeito, tendo em vista que 

o extrato da inscrição restritiva consta no id. nº. 22066506 dos autos, 
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estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Afasto, 

igualmente, a preliminar aventada pela Demandada que impugnou o pedido 

de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o acesso ao Juizado 

Especial, em primeiro grau de jurisdição, independerá de despesas 

processuais e o momento oportuno para a análise da gratuidade se revela 

na interposição de Recurso Inominado, conforme disposto no artigo 54 da 

Lei 9.099/95. Superada a análise das questões preliminares, passo à 

apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pois 

bem. Pleiteia o Reclamante a declaração de inexistência de relação jurídica 

e indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito, promovida pela Reclamada, por débito no 

valor de R$ 283,16 (duzentos e oitenta e três reais e dezesseis 

centavos), disponibilizado em 30/01/2015, ao argumento de que 

desconhece os referidos débitos e não possui qualquer relação jurídica 

com a empresa demandada. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. A Reclamada, em sua defesa, sustenta 

que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que o Reclamante é titular de 

uma Unidade Consumidora, da qual consta débitos em aberto, sendo 

devida a inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. 

Formulou ainda pedido contraposto, pugnando pela improcedência da 

ação, além da condenação do Requerente nas penas de litigância de 

má-fé. Analisado o processo e documentos a ele acostados verifica-se 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, de comprovar a origem do débito que ensejou as inscrições do 

nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Impende salientar que 

a Demandada não apresentou o contrato ou outro meio idôneo a fim de 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Logo, não tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de consequência, 

que a inserção do nome do Autor decorreu do inadimplemento de alguma 

obrigação pecuniária assumida pela mesma, devem os débitos discutidos 

nos autos serem declarados inexistentes. Ademais, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

Ainda, entendo que merece procedência o pedido de condenação da 

Reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome da demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. 

COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. (grifei) APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. Negativa de 

contratação e de existência de débito. Caso em que a parte autora nega a 

existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, 

razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção 

ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e da origem do 

débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável 

exigir-se da parte autora prova negativa. Não tendo a parte demandada se 

desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração 

de inexistência do débito e a determinação de cancelamento da inscrição 

negativa. Inscrição em banco de dados. Dano moral. O ato ilícito e o nexo 

causal bastam para ensejar a indenização de danos morais puros, como é 

o caso de cadastramento restritivo de crédito indevido. A prova e o dano 

se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão 

ínsitos nela. Valor da indenização. 1. A indenização por danos morais 

deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que 

se presta. compensação do abalo e atenuação do sofrimento sem 

representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O 

valor fixado (R$ 10.000,00) está acima do parâmetro adotado por esta 

Câmara em casos análogos, comportando minoração para R$ 8.000,00. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082895947, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em: 13-11-2019) (TJ-RS - AC: 70082895947 RS, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 13/11/2019, Nona Câmara 

Cível, Data de Publicação: 14/11/2019) (grifei) O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A restrição indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto 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. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. 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 e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Insta salientar que 

inobstante a existência de outra restrição no nome do Reclamante, 

conforme faz prova o extrato apresentado nos autos, esta ocorreu em 

data posterior à discutida nos autos, não podendo ser aplicada a Súmula 

385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. Entretanto, as 

anotações posteriores devem ser consideradas para fins de arbitramento 

de condenação, conforme entendimento jurisprudencial: RECURSOS DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALTERAÇÃO DO 

NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR LIGAÇÕES DISSOCIADAS DA 

TITULARIDADE DAS LINHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO 

DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL 

– TERMO INICIAL CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A 

PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. Havendo falha na prestação do serviço, consubstanciada na 

cobrança por ligações posteriores ao cancelamento da linha telefônica e 

anteriores ao recebimento de novo número, e constatada a remessa 

indevida do nome da suposta devedora ao banco de dados negativo de 

crédito, evidente a obrigação indenizatória a título de danos morais. O 

quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, 

qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido 

diante da existência de inscrições posteriores àquela objeto da demanda. 

Os juros moratórios, em sede de responsabilidade contratual, fluem a 

partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deve incidir desta a 

data do julgamento em que a indenização foi fixada, conforme enunciado 

sumular n. 362/STJ. (Ap 134168/2014, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015 - TJ-MT - APL: 

00071493920038110041 134168/2014, Relator: DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 24/06/2015, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) (grifei). Também há de 

ser considerado, para fins de fixação do quantum indenizatório, o fato que 

transcorreram aproximadamente 04 anos entre a data da negativação e a 

propositura da ação e, ainda, a inércia do Reclamante em tentar solucionar 

a questão de forma administrativa, seja por contato direito com a 

Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, assim, entendo razoável o valor indenizatório fixado em R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 
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indenização. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé pleiteado pela Reclamada, também não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, no 

que concerne ao contrato discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos presentes 

autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder a exclusão do nome da Reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos discutidos 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-74.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIANO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001817-74.2019.8.11.0086 Reclamante: FABRICIANO DA SILVA LIMA 

Reclamada: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES Inicialmente afasto as preliminares de ausência de 

interesse de agir e pretensão resistida, arguidas pelo Reclamado, posto 

que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação e, consequentemente, instaurar 

o processo, para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão. Neste contexto, aplicando-se as disposições da legislação 

consumerista ao caso em tela, especialmente as que vedam práticas 

abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão autoral, notadamente de 

cunho reparatório. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, 

inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade 

de prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Superada a análise 

das questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pois bem. Pleiteia o Reclamante a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovida pelo Reclamado, por débito no valor de R$666,22 (seiscentos e 

sessenta e seis reais e vinte e dois centavos) anotado em 31/10/2016, ao 

argumento de que desconhece o referido débito e não possui qualquer 

relação jurídica com a empresa demandada. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O Reclamado, 

em sua defesa, sustenta que o Reclamante firmou contrato de Cartão de 

Crédito com o banco e que não houve o adimplemento de algumas faturas, 

e por tal razão a inserção do nome do Promovente nos órgãos de 

proteção ao crédito é legitima, não havendo defeito na prestação do 

serviço, motivo pelo qual não há que se falar em dever de indenizar. 

Analisado o processo e documentos a ele acostados verifica-se que o 

Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de 

comprovar a origem do débito que ensejou as inscrições do nome do 

Autor nos órgãos de proteção ao crédito. Impende salientar que o 

Demandado não apresentou o contrato ou outro meio idôneo a fim de 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Logo, não tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de consequência, 

que a inserção do nome do Autor decorreu do inadimplemento de alguma 

obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, devem os débitos discutidos 

nos autos serem declarados inexistentes. Ainda, entendo que merece 

procedência o pedido de condenação da Reclamada por danos morais, 

porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço ao 

inserir o nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe o seguinte: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto 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. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. 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 e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Insta salientar que inobstante a existência de 

outras restrições constantes no nome do Reclamante, conforme faz prova 

o extrato apresentado nos autos, estas se deram em datas posteriores à 

discutida nos autos, não podendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, 

fazendo jus à indenização por dano moral. Entretanto, as anotações 

posteriores devem ser consideradas para fins de arbitramento de 

condenação, conforme entendimento jurisprudencial: RECURSOS DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALTERAÇÃO DO 

NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR LIGAÇÕES DISSOCIADAS DA 

TITULARIDADE DAS LINHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO 

DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL 

– TERMO INICIAL CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A 

PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. Havendo falha na prestação do serviço, consubstanciada na 

cobrança por ligações posteriores ao cancelamento da linha telefônica e 

anteriores ao recebimento de novo número, e constatada a remessa 

indevida do nome da suposta devedora ao banco de dados negativo de 

crédito, evidente a obrigação indenizatória a título de danos morais. O 

quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, 

qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido 

diante da existência de inscrições posteriores àquela objeto da demanda. 

Os juros moratórios, em sede de responsabilidade contratual, fluem a 
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partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deve incidir desta a 

data do julgamento em que a indenização foi fixada, conforme enunciado 

sumular n. 362/STJ. (Ap 134168/2014, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015 - TJ-MT - APL: 

00071493920038110041 134168/2014, Relator: DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 24/06/2015, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) (grifei). Também há de 

ser considerado, para fins de fixação do quantum indenizatório, que 

decorreram aproximadamente 03 anos entre a data da negativação e a 

propositura da ação e, ainda, a inércia do Reclamante em tentar solucionar 

a questão de forma administrativa, seja por contato direito com a 

Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, assim, entendo razoável o valor indenizatório fixado em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização, bem como existência de outras inscrições posteriores. Por 

fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, 

pleiteado pelo Reclamado, não merece acolhimento, uma vez que não 

restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato discutido 

nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar o 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 1.500,00 (um mil 

e quinhentos reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da 

Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

aos débitos discutidos nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento da intimação. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-67.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GUMERCINDO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001229-67.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: GUMERCINDO FERREIRA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

27277635 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 26680782 padeceria de vício de omissão. Os 

Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao 

mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que 

o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, 

os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n.27277639 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pela Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-81.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000562-81.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: KARINA SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 
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23798374 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 21238391 padeceria de vício de omissão. Os 

Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao 

mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que 

o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, 

os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n.23798375 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pelo Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-06.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PACIFE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001246-06.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: AGNALDO PACIFE SOUSA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 24802183 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 23696088 padeceria de vício de 

omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez 

que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é 

sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. 

Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos 

contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 24802183 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pelo Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 
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J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-73.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MICHAEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000666-73.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: IGOR MICHAEL PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de 

declaração porque tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id n. 27297433 por Telefônica Brasil S.A, ora 

Embargante, sob o argumento de que a sentença de id n. 20900412 

padeceria de vício de omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser 

admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na 

Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento não dá azo ao 

recurso postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração constitui 

recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação 

vinculada), consoante disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 

c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu 

provimento a presença dos pressupostos legais de cabimento. 

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade 

ou erro material, não há como prosperar o alegado. Na lição de Pontes de 

Miranda quanto aos Embargos Declaratórios, vejamos: "O que se pede é 

que declare o que ficou decidido, porque o meio empregado para 

exprimí-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se 

que se reimprima.". (Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, 

Forense, 1975, p. 399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, 

Humberto Theodoro Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 

omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão ou da 

sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual 

Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, 

nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de 

Processo Civil, opino pelo improvimento do Recurso de Embargos de 

Declaração interposto no Id. n. 27297429 mantendo inalterada a sentença 

tal como concebida. Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e 

na presente, revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de 

Declaração interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso 

se faz a determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por 

cento) pelo Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do 

Código de Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

do presente projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-67.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000065-67.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDECI DA CONCEICAO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 21498944 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 20901050 padeceria de vício de 

omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez 

que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é 

sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. 

Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos 

contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 
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DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n.21498944 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pelo Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELOZINETE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001231-08.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELOZINETE MARIA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 21474761 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 20901043 padeceria de vício de 

omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez 

que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é 

sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. 

Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos 

contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 21474761 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pelo Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-88.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICLEIA PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000083-88.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JESSICLEIA PEREIRA SOARES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 21450802 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 19257250 padeceria de vício de 
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omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez 

que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é 

sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. 

Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos 

contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 21450802 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pelo Embargante a Embargada, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-30.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA GONCALVES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000546-30.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: EDNALVA GONCALVES MATOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

22407606 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 20695823 padeceria de vício de omissão. Os 

Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao 

mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que 

o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, 

os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 22407606 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pelo Embargante a Embargada, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-64.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA GUIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000104-64.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: KATIA GUIA DA CONCEICAO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 22371125 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 20017454 padeceria de vício de 

omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez 

que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é 

sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. 

Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos 

contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 22371125 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pelo Embargante a Embargada, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-70.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VITOR SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000802-70.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LEONARDO VITOR SOUZA ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

23772412 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 21238392 padeceria de vício de omissão e 

obscuridade. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma 

vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde 

modo, é sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso 

postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de 

rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), 

consoante disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 

1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a 

presença dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as 

hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, 

não há como prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto 

aos Embargos Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o 

que ficou decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente 

ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 
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PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 23772412 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pelo Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-77.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES LIBERIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001196-77.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: FERNANDES LIBERIO DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

23800725 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 23123382 padeceria de vício de obscuridade. Os 

Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao 

mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que 

o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, 

os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 23800725 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pelo Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-05.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICELIA APARECIDA CENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001162-05.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LAUDICELIA APARECIDA CENTA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

23788016 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 23124346 padeceria de vício de obscuridade. Os 

Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao 

mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que 
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o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, 

os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 23788016 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pelo Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-04.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HELIO MACHADO JAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001089-04.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO HELIO MACHADO JAQUES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de 

declaração porque tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id n. 26768108 por Telefônica Brasil S.A, ora 

Embargante, sob o argumento de que a sentença de id n. 15038046 

padeceria de vício de obscuridade. Os Embargos Declaratórios não devem 

ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa 

disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento 

não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração 

constitui recurso de rígidos contornos processuais (recurso de 

fundamentação vinculada), consoante disciplinamento imerso no art. 48 da 

Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, 

para seu provimento a presença dos pressupostos legais de cabimento. 

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade 

ou erro material, não há como prosperar o alegado. Na lição de Pontes de 

Miranda quanto aos Embargos Declaratórios, vejamos: "O que se pede é 

que declare o que ficou decidido, porque o meio empregado para 

exprimí-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se 

que se reimprima.". (Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, 

Forense, 1975, p. 399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, 

Humberto Theodoro Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 

omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão ou da 

sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual 

Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, 

nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de 

Processo Civil, opino pelo improvimento do Recurso de Embargos de 

Declaração interposto no Id. n. 26768108 mantendo inalterada a sentença 

tal como concebida. Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e 

na presente, revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de 

Declaração interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso 

se faz a determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por 

cento) pelo Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do 

Código de Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

do presente projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna 

Mesquita de Moraes Juíza Leiga 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-73.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICLEIA PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000084-73.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JESSICLEIA PEREIRA SOARES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 21489429 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 19257249 padeceria de vício de 

omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez 

que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é 

sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. 

Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos 

contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 21489429 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pelo Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003212-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MERILDA NEVES DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003212-38.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MERILDA NEVES DA SILVA MORAES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de 

declaração porque tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id n. 21499616 por Telefônica Brasil S.A, ora 

Embargante, sob o argumento de que a sentença de id n. 19257278 

padeceria de vício de omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser 

admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na 

Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento não dá azo ao 

recurso postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração constitui 

recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação 

vinculada), consoante disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 

c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu 

provimento a presença dos pressupostos legais de cabimento. 

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade 

ou erro material, não há como prosperar o alegado. Na lição de Pontes de 

Miranda quanto aos Embargos Declaratórios, vejamos: "O que se pede é 

que declare o que ficou decidido, porque o meio empregado para 

exprimí-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se 

que se reimprima.". (Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, 

Forense, 1975, p. 399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, 

Humberto Theodoro Júnior afirma: "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 (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 

omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão ou da 

sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual 

Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 
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INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, 

nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de 

Processo Civil, opino pelo improvimento do Recurso de Embargos de 

Declaração interposto no Id. n. 21499616 mantendo inalterada a sentença 

tal como concebida. Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e 

na presente, revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de 

Declaração interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso 

se faz a determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por 

cento) pelo Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do 

Código de Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

do presente projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-84.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000523-84.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: RAFAEL MARTINS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

22280501 por Telefônica Brasil S.A., ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 20695818 padeceria de vício de obscuridade. 

Infere-se que a parte embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADEEXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO,CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumentoprocessual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade,contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunhapela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoantereza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 20695818 tal 

como proferida. Considerando que foi aportado aos autos Recurso 

Inominado, sai a parte “ex adverso” intimada para, querendo, apresentar 

contrarrazões, nos termos do art. 42, §2, da Lei 9.099/95. É o parecer, 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação do presente projeto conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por de seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-17.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000618-17.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ELTON FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

23727970 por Telefônica Brasil S.A., ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id nº 20899636 padeceria de vício de obscuridade. 

Infere-se que a parte embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO,CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade,contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 
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erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 20899636 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003033-70.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHENIFFER CAROLINE DE OLIVEIRA HENRIQUE OAB - MT25461/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003033-70.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: ALEXSANDRO 

GIOVANI DE SOUZA Vistos, etc. A parte Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Publique-se. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Nova Mutum/MT, 15 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003042-32.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONELIO CORREA DA SILVA (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))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1003042-32.2019.8.11.0086 Reclamante: Ronelio Correa da Silva 

Reclamado: Vivo S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante petição id. n. 29018476 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: 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). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de desistência desta ação, 

e, em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-94.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000544-94.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: AGNALDO CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 18570474 por Agnaldo Carvalho da Silva, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 17056485 padeceria de vício de 

contradição e omissão. Infere-se que a parte embargante, por discordar 

da fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO,CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade,contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da parte Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não 

cabem embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 
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dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 17056485 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 16 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000115-24.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO FURQUIM CABRAL (AUTOR(A))

ROGERIO CARVALHO CABRAL (AUTOR(A))

AYRES FURQUIM CABRAL JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA RODRIGUES DA CUNHA CABRAL OAB - GO17056 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ana Carolina da Silva Cabral (REU)

ALESSANDRA FURQUIM LAURENTINO (REU)

DANILO FURQUIM LOURENTINO (REU)

ROGERIA CRUVINEL FURQUIM (REU)

Leydiane Shayder Pires Furquim (REU)

JULIANA PAULA CHAVES FURQUIM (REU)

JOAQUIM ANGELO CRUVINEL FURQUIM (REU)

Aurenice de Souza Furquim Cabral (REU)

 

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 : 

1000115-24.2019.8.11.0012 REQUERENTE: AYRES FURQUIM CABRAL 

JUNIOR e outros (2) REQUERIDO: JOAQUIM ANGELO CRUVINEL FURQUIM 

e outros (7) 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000788-17.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA TEREZINHA BOJARSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO LAZARO MIRANDA FILHO OAB - MT21791/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO WIGO ALVES DE AMORIM OAB - MT23361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAVEL VEICULOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000788-17.2019.8.11.0012; Valor causa: R$ 110.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Certifico que registrei o 

presente feito sob o procedimento n. 298487. Certifico ainda que agendei 

o Ato Solene de Conciliação/mediação para o dia 05/05/2020 às 

07h30min(MT). Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, 

remeto os autos a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais 

procedimentos de praxe. NOVA XAVANTINA, 10 de fevereiro de 2020 

ROGERIA BORGES FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA 

E INFORMAÇÕES: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

TELEFONE: (66) 34381305

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 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000863-56.2019.8.11.0012; Valor causa: R$ 250.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) 

Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 300506. 

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 25/03/2020 às 07h30min(MT). Por fim, conforme o Enunciado do 

FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos a escrivania para o ato de 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos de praxe. NOVA 

XAVANTINA, 17 de fevereiro de 2020 ROGERIA BORGES FERREIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA E INFORMAÇÕES: RUA 

EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: (66) 3438-1305, CENTRO, 

NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 TELEFONE: (66) 34381305

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000862-71.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA NERES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA OAB - MT0006456S (ADVOGADO(A))

JOSE NORBERTO GRANDER OAB - MT13669/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO APARECIDO LUCIANO SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS FERREIRA OAB - MT0012481A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1000862-71.2019.8.11.0012 REQUERENTE: FERNANDA NERES PEREIRA 

REQUERIDO: MARIO APARECIDO LUCIANO SANTOS Vistos. DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 11 de março de 2020 às 17h00min, 

horário local. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências. Noxa Xavantina/MT, 18 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000075-08.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DEBGAIL SANTANA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT0010911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI INOCENCIO DE FREITAS (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 : 

1000075-08.2020.8.11.0012 REQUERENTE: DEBGAIL SANTANA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: IRACI INOCENCIO DE FREITAS Vistos. 

Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais. Em tempo, DEFIRO o Benefício da Gratuidade de Justiça 
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por restar demonstrada a hipossuficiência econômica da parte autora. 

DESIGNO audiência de justificação, nos termos do art. 562 do CPC, para o 

dia 1º de abril de 2020 às 14h00min., horário local. Intime-se a parte autora 

para arrolar as testemunhas que serão inquiridas, até o máximo de 5 

(cinco). CITE-SE o requerido para comparecer à solenidade. Cumpra-se. 

Às providências. Noxa Xavantina/MT, 18 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000410-95.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA & MENEGHETTI LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000410-95.2018.8.11.0012 

REQUERENTE: REFRIGERANTES MARAJA S.A. REQUERIDO: ROSA & 

MENEGHETTI LTDA - EPP Vistos. DEFIRO o pleito contido no petitório de Id. 

19457138. Expeça-se MANDADO DE PENHORA. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 18 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001060-11.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATISTA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (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  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001060-11.2019.8.11.0012 REQUERENTE: LEANDRO BATISTA MOURA 

REQUERIDO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS DO BRASIL Vistos. Inicialmente, RECEBO a petição inicial, 

uma vez que preenchidos os requisitos legais. Em tempo, DEFIRO o 

Benefício da Gratuidade de Justiça por restar demonstrada a 

hipossuficiência econômica da parte autora. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para que compareça à audiência de conciliação a ser designada 

conforme pauta do Conciliador. Realizada a audiência de conciliação e não 

havendo autocomposição da lide, a parte requerida deverá apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Com a contestação, 

oportunize-se à parte autora a apresentação de réplica. Cumpra-se. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 18 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001163-18.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RODAM TRANSPORTES EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PUENTE DE SOUZA FILHO OAB - RS54445 

(ADVOGADO(A))

FABIO BOEIRA DA COSTA OAB - RS40824 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE SOUZA MAIA (REU)

GIUCIMAR BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo n.º: 

1001163-18.2019.8.11.0012 REQUERENTE: RODAM TRANSPORTES EIRELI 

REQUERIDO: GIUCIMAR BARBOSA e outros Vistos. Inicialmente, RECEBO 

a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada conforme pauta do Conciliador. Realizada a 

audiência de conciliação e não havendo autocomposição da lide, a parte 

requerida deverá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 

Com a contestação, oportunize-se à parte autora a apresentação de 

réplica. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 18 de fevereiro 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001333-87.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT0010911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANGELISTA PEREIRA 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: 1001333-87.2019.8.11.0012 

REQUERENTE: VALDIVINO PIRES DA SILVA REQUERIDO: EVANGELISTA 

PEREIRA DA SILVA Vistos. Intime-se a parte Embargante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias EMENDE a petição inicial a fim de comprovar o 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 

18 de fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-74.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MACHADO OLIVEIRA (REQUERIDO)

AUREO FURQUIM CABRAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

ADEMAR PAULA DA SILVA JUNIOR OAB - GO31968 (ADVOGADO(A))

AYRES FURQUIM CABRAL JUNIOR OAB - GO9022 (ADVOGADO(A))

 

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 que o pedido de 

redesignação da audiência instrutória encontra-se devidamente justificado 

pelo atestado médico constante do Id. 29344031, onde informa que o 

inventariante do espólio de Áureo Furquim Cabral passou por cirurgia e 

necessita de trinta dias para restabelecimento físico, procedo com o 

cancelamento da sessão de instrução e julgamento. Intimem-se as partes, 

nas pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão ficar 

cientes de que tão logo o Juiz Leigo forneça pauta para realização da 

audiência, esta secretaria providenciará o regular andamento deste 

processo. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-28.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J M DE MATOS SILVA E CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTON CARNEIRO DE OLIVEIRA NETO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000548-28.2019.8.11.0012. REQUERENTE: J M DE MATOS SILVA E CIA. 

LTDA - ME REQUERIDO: OTON CARNEIRO DE OLIVEIRA NETO Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Trata-se de Ação em que a parte autora/credora, em 

que pese devidamente intimada para indicar endereço atualizado da parte 

requerida/executada, em audiência na data de 13/08/2019, permaneceu 

inerte, conforme certidão de id.24291689, estando o feito paralisado até a 

presente data. Diante disso, atento aos princípios orientadores do 

processo nos Juizados Especiais consagrados no artigo 2º da Lei 

9.099/1995, sobretudo a economia processual e a celeridade, tenho que 

não resta alternativa que não seja a extinção do processo sem resolução 

do mérito. Isto porque, extingue-se o processo sem resolução do mérito 

quando, por não promover os atos de diligência que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Neste caso, ressalte-se 

que a Lei dos Juizados Especiais prevê a desnecessidade de prévia 

intimação pessoal das partes para extinção do processo, à exegese do § 

1º do art. 51 da Lei 9.099/1995. Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra e, por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 

9099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. NOVA XAVANTINA, 14 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000735-36.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL OAB - MT23503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

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 a manifestação da parte 

executada (Id. 29333737), remeto os autos ao setor de cumprimento para 

que intime a parte autora a apresentar resposta no prazo legal. O referido 

é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-21.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-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 NOVA XAVANTINA Processo: 

1000305-21.2018.8.11.0012. REQUERENTE: VALDENIR BARBOSA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38 da Lei 

9.099/1995. II – MOTIVAÇÃO. Trata-se de ação de indenização por dano 

moral c/c ação declaratória de inexistência de débito. Em síntese, aduziu a 

parte reclamante que tomou conhecimento de sua negativação perante a 

parte reclamada, sem nunca ter estabelecido relação contratual. Postula 

os pedidos da inicial. A parte reclamada apresentou contestação (id. 

15292780) e por seu turno, em síntese, alega preliminar de ausência de 

consulta do SERASA S/A, litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade 

da justiça e por fim, pede a improcedência da reclamação. Impugnação à 

contestação (id. 15363509). Pois bem. Análise das preliminares arguidas 

pela parte reclamada. a) Da ausência de consulta do SERASA S/A. Sem 

razão a parte reclamada, eis que poderia ter trazido aos autos 

documentação provando a não existência do débito em nome da parte 

reclamante. b) Da impertinência da inversão do ônus da prova. Rejeitada, 

em face de que não foi determinado pelo Juízo a referida inversão. c) Da 

ausência de documento indispensável à propositura da inicial. Incabível, 

eis que os documentos acostados à exordial são suficientes para o 

deslinde da questão. Passo ao mérito. Inexiste dúvida acerca da relação 

jurídica tratada nos autos, enquadrando-se o requerente no conceito de 

consumidor previsto nos art. 2º do CDC e a requerida no conceito de 

fornecedora nos termos do art. 3º do CDC, verbis: Art. 2° Consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Conveniente 

salientar que, a parte reclamada só fez juntada aos autos de algumas 

telas sistêmicas mas de forma ilegível, não sendo assim meio de prova 

suficiente para o fim que se destina. Por outro lado, de igual modo, a parte 

reclamada não anexou aos autos as faturas/extratos supostamente pagas 

pela parte reclamante, referente ao uso dos serviços de telefonia. Ora, 

não há como se fugir dessa constatação de que a parte reclamada 

negativou o nome da parte reclamante de forma indevida e abusiva. Nunca 

é demais lembrar que, tem incidência no caso em tela, do art. 14, do CDC, 

onde prevê expressamente: “que o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Conveniente destacar que, a parte reclamada 

possui responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco 

do negócio, ou seja, quem exerce uma atividade, qualquer que seja ela, 

deve assumir os riscos a ela inerentes ou os riscos dela decorrentes. 

Com efeito, a parte reclamada não se desincumbiu satisfatoriamente do 

seu ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC. Assim, as 

alegações da parte reclamante restaram devidamente comprovadas nos 

autos, devendo ser declarada pelo Juízo a inexistência da contratação de 

serviços de telefonia, excluindo-se assim todos os débitos decorrentes da 

referida contratação, inclusive o indicado para a sua negativação (id. 

14145660). Quanto ao dano moral, entendemos incabível, face a 

existência de outras negativações em nome da parte reclamante, 

fundamentado na Súmula nº 385 do STJ, cabendo apenas o cancelamento 

da referida inscrição. Por fim, ficam indeferidos: Pedido contraposto; 

litigância de má-fé, bem como ato atentatório à dignidade da Justiça, em 

face da procedência em parte da reclamação. III – DISPOSITIVO. Posto 

isso, opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido inaugural, para 

declarar nula a contratação da linha telefônica e seus respectivos débitos, 

bem como a inexistência do débito, objeto da negativação, 

determinando-se a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de 

restrição ao crédito, em relação unicamente a esse débito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) reais até limite de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), declarando extinto o processo, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do NCPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 

55, da Lei Federal nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MD. Juiz Togado, a teor do disposto no art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

DAMATTA Souza Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Nova Xavantina-MT, 19 de junho de 2019. Dr. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-21.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-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))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: A parte promovente apresentou 

tempestivamente seu recurso (Id. 21385599), tendo requerido o benefício 

da justiça gratuita. Intime-se a recorrida para que ofereça contrarrazões 
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recursais, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, remetam-se os 

autos conclusos para apreciação do MM. Juiz. O referido é verdade e dou 

fé. Nova Xavantina / MT, 18 de fevereiro de 2020. Ronaldo Gonçalves da 

Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-70.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DAMMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 decurso do prazo de 

suspensão do presente feito, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos conclusos. Nova 

Xavantina / MT, 18 de fevereiro de 2020. Ronaldo Gonçalves da Siva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-39.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NP PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR MARIO ZUFFO (REQUERIDO)

SILVANA MARIA COLA ZUFFO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000157-39.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:NP PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TULIO 

TOYAMA FALEIRO, CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO POLO 

PASSIVO: JOACIR MARIO ZUFFO 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: Audiência de Conciliação Data: 31/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . 18 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: 1000158-24.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NP PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR MARIO ZUFFO (REQUERIDO)

SILVANA MARIA COLA ZUFFO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000158-24.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:NP PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TULIO 

TOYAMA FALEIRO, CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO POLO 

PASSIVO: JOACIR MARIO ZUFFO 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: Audiência de Conciliação Data: 31/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . 18 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: 1000159-09.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NP PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR MARIO ZUFFO (REQUERIDO)

SILVANA MARIA COLA ZUFFO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000159-09.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:NP PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TULIO 

TOYAMA FALEIRO, CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO POLO 

PASSIVO: JOACIR MARIO ZUFFO 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: Audiência de Conciliação Data: 31/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . 18 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: 8010083-66.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA PEREIRA BORGES 56852479153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICLO CAIRU LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN DE JESUS SILVA OAB - RO0002518A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010083-66.2013.8.11.0012. REQUERENTE: JOELMA PEREIRA BORGES 

56852479153 REQUERIDO: CICLO CAIRU LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C DANO MORAL proposta por 

JOELMA PEREIRA BORGES em face de CICLO CAIRU LTDA, onde a parte 

autora narra, em síntese, que recebeu em seu estabelecimento comercial 

um representante da empresa reclamada que agiu de forma truculenta e a 

obrigou assinar diversos documentos de confissão de dívida, bem como 

ainda retirou algumas mercadorias à força para pagamento de débitos com 

esta. Requer ao final pela declaração de nulidade das cártulas emitidas e 

das duplicadas, além de indenização por danos morais que entende ter 

sofrido em razão desses fatos. Pois bem. O pedido autoral é 

improcedente, senão vejamos. Verifico que o cerne da questão gira em 

torno do descontentamento da autora quando da emissão de duplicatas 

para confissão de dívida, alegando que fora feita em virtude de coação 

por parte de representante da empresa reclamada. Nesse passo, embora 

a parte autora afirme que trata-se da prática da ato ilícito passível de 

indenização, nada restou provado, e tal ônus lhe incumbia, uma vez que 

tampouco colacionou aos autos boletim de ocorrência ou qualquer outro 

documento que pudesse comprovar o alegado à inicial. Menciona-se, 

ainda, por oportuno, que causa estranheza que após a suposta agressão 

e truculência por parte do preposto da reclamada em seu estabelecimento, 

a autora não buscou registrar imediatamente um boletim de ocorrência ou 

acionar as autoridades policiais, atestando ainda mais a versão 

apresentada pela reclamada pela regularidade da cobrança, não havendo 

que se falar em qualquer conduta ilícita. No tocante ao dano moral, 

entendo que este também não restou demonstrado, pois não vislumbro a 

ocorrência de qualquer fato que pudesse ensejar reparação por dano 

extrapatrimonial no caso ora em exame. Diante disso, não demonstrados 

os elementos ensejadores da responsabilidade civil, de caráter subjetivo, 

in casu, concernentes a qualquer conduta lesiva perpetrada pela 

requerida, ou seja, a inexistência de dano e tampouco nexo de 

causalidade, a improcedência do pedido de indenização pela ofensa 

extrapatrimonial é medida que se impõe adotar, nos termos do artigo 373, 

inciso I do Código de Processo Civil. Em situação análoga, nossa Egrégia 

Turma Recursal Cível firmou entendimento: (GRIFO) “E M E N T A 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA NO 
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BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - CONTRATO 

APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - PROVA 

MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - ART. 373. 

INCISO I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL 

- INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A parte recorrente 

não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de 

modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida 

na inicial. 2- Comprovada a contratação do serviço mediante apresentação 

de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, resta 

demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na 

cobrança efetuada. 3- O contrato apresentado comprova que apenas o 

valor mínimo da fatura seria descontado no benefício previdenciário, 

cabendo o consumidor quitar o saldo devedor. 4- Para que seja imputada a 

responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: 

conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a 

existência de conduta ilícita da parte recorrida. 5- Não havendo falha na 

prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos 

materiais. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1006484-81.2018.8.11.0040, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)” DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e IMPROCEDENTES os pedidos de 

indenização por danos morais. REVOGO a tutela de urgência concedida à 

id 7894424. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juiz leigo desta comarca. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-66.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA PEREIRA BORGES 56852479153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICLO CAIRU LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN DE JESUS SILVA OAB - RO0002518A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010083-66.2013.8.11.0012. REQUERENTE: JOELMA PEREIRA BORGES 

56852479153 REQUERIDO: CICLO CAIRU LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C DANO MORAL proposta por 

JOELMA PEREIRA BORGES em face de CICLO CAIRU LTDA, onde a parte 

autora narra, em síntese, que recebeu em seu estabelecimento comercial 

um representante da empresa reclamada que agiu de forma truculenta e a 

obrigou assinar diversos documentos de confissão de dívida, bem como 

ainda retirou algumas mercadorias à força para pagamento de débitos com 

esta. Requer ao final pela declaração de nulidade das cártulas emitidas e 

das duplicadas, além de indenização por danos morais que entende ter 

sofrido em razão desses fatos. Pois bem. O pedido autoral é 

improcedente, senão vejamos. Verifico que o cerne da questão gira em 

torno do descontentamento da autora quando da emissão de duplicatas 

para confissão de dívida, alegando que fora feita em virtude de coação 

por parte de representante da empresa reclamada. Nesse passo, embora 

a parte autora afirme que trata-se da prática da ato ilícito passível de 

indenização, nada restou provado, e tal ônus lhe incumbia, uma vez que 

tampouco colacionou aos autos boletim de ocorrência ou qualquer outro 

documento que pudesse comprovar o alegado à inicial. Menciona-se, 

ainda, por oportuno, que causa estranheza que após a suposta agressão 

e truculência por parte do preposto da reclamada em seu estabelecimento, 

a autora não buscou registrar imediatamente um boletim de ocorrência ou 

acionar as autoridades policiais, atestando ainda mais a versão 

apresentada pela reclamada pela regularidade da cobrança, não havendo 

que se falar em qualquer conduta ilícita. No tocante ao dano moral, 

entendo que este também não restou demonstrado, pois não vislumbro a 

ocorrência de qualquer fato que pudesse ensejar reparação por dano 

extrapatrimonial no caso ora em exame. Diante disso, não demonstrados 

os elementos ensejadores da responsabilidade civil, de caráter subjetivo, 

in casu, concernentes a qualquer conduta lesiva perpetrada pela 

requerida, ou seja, a inexistência de dano e tampouco nexo de 

causalidade, a improcedência do pedido de indenização pela ofensa 

extrapatrimonial é medida que se impõe adotar, nos termos do artigo 373, 

inciso I do Código de Processo Civil. Em situação análoga, nossa Egrégia 

Turma Recursal Cível firmou entendimento: (GRIFO) “E M E N T A 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA NO 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - CONTRATO 

APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - PROVA 

MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - ART. 373. 

INCISO I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL 

- INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A parte recorrente 

não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de 

modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida 

na inicial. 2- Comprovada a contratação do serviço mediante apresentação 

de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, resta 

demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na 

cobrança efetuada. 3- O contrato apresentado comprova que apenas o 

valor mínimo da fatura seria descontado no benefício previdenciário, 

cabendo o consumidor quitar o saldo devedor. 4- Para que seja imputada a 

responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: 

conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a 

existência de conduta ilícita da parte recorrida. 5- Não havendo falha na 

prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos 

materiais. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1006484-81.2018.8.11.0040, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)” DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e IMPROCEDENTES os pedidos de 

indenização por danos morais. REVOGO a tutela de urgência concedida à 

id 7894424. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juiz leigo desta comarca. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000919-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CAMYNAIRO IPAQUIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (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))

 

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 requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 18 de fevereiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001670-77.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA MARQUES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIOCLESIO MARQUES MOURA (DE CUJUS)

ROSELY MARQUES DE MOURA (DE CUJUS)

JOAO MARTINS DE MOURA (DE CUJUS)

 

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, no prazo de 10 (dez) dias se manifestar 

acerca do Despacho de ID 26347426. Paranatinga, 18 de fevereiro de 

2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000880-30.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CAIUMALO KUTIACA (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 BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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 requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 18 de fevereiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000285-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURACY RAMOS DA VEIGA (REQUERENTE)

PETERSON VEIGA CAMPOS (REQUERENTE)

PERCIVAL VEIGA CAMPOS (REQUERENTE)

THAIS VEIGA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERIVAL MATOS CAMPOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos certidão de 

inexistência de testamento deixado pelos de cujus, além de demais 

documentos que entender pertinentes, sob pena de indeferimento da inicial 

e, consequente, extinção do feito sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000285-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURACY RAMOS DA VEIGA (REQUERENTE)

PETERSON VEIGA CAMPOS (REQUERENTE)

PERCIVAL VEIGA CAMPOS (REQUERENTE)

THAIS VEIGA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERIVAL MATOS CAMPOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos um simples 

esboço dos bens deixados pelo cujus, além de demais documentos que 

entender pertinentes, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, 

extinção do feito sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000285-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURACY RAMOS DA VEIGA (REQUERENTE)

PETERSON VEIGA CAMPOS (REQUERENTE)

PERCIVAL VEIGA CAMPOS (REQUERENTE)

THAIS VEIGA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERIVAL MATOS CAMPOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a 

peticionante de ref. 24720809 para esclarecer os seus pedidos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de desentranhamento de sua petição.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001556-41.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN CARLOS SILVA DE MORAES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para que junte no presente feito a guia referente ao pagamento de 

Id. 29047147, no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-94.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA LUCIA GOZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-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 interessada para apresentar os documentos 

solicitados no ID 29362360, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000359-51.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CUNHA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO BATISTA CHAVES (REQUERIDO)

LEANDRO BATISTA CHAVES (REQUERIDO)

DIEGO BATISTA CHAVES 75633396120 (REQUERIDO)
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LC RESIDENCIAL LTDA - ME (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) REQUERENTE: SILVANA GREGÓRIO LIMA - MT0009539A, 

da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 22/05/2019 às 

14h00, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000359-51.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CUNHA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO BATISTA CHAVES (REQUERIDO)

LEANDRO BATISTA CHAVES (REQUERIDO)

DIEGO BATISTA CHAVES 75633396120 (REQUERIDO)

LC RESIDENCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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 promovente para requerer o que de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000143-56.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WERNER & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARO CANEDO 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, manifestar-se sobre a 

correspondência devolvida e requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010580-13.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

F A MARTINS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO BREDA LAROCA (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 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000388-04.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS (EXEQUENTE)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

CATIANE MICHELE DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 

do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento, conforme decisão 

proferida no ID 25222033.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-26.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PIRES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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))

 

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 requerida para, querendo, requerer o que de direito, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-57.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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))

 

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 requerida para, querendo, requerer o que de direito, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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))

 

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 promovente para, querendo, requerer o que de 

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

autos.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº04 /2020 CNPAR -DF

 O Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o disposto na Lei nº 4.964, de 26/12/85 (COJE) e 

disposições da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça que regulamentam os serviços correicionais;

 CONSIDERANDO que este magistrado estará em usufruto de licença 

compensatória no período de 17.02. 2020 a 21. 02.2020 e 26.02.2020;

 RESOLVE:

 I - SUSPENDER A CORREIÇÃO ORDINÁRIA junto à 2ª Vara do Foro desta 

Comarca no período de 17.02.2020 a 26.02.2020.

 II - Designar a data de 27 de fevereiro de 2020, às 12h00min, para o 

reinício da Correição;

 III - PRORROGAR pelo prazo de 30 (trinta) dias a conclusão desta, sem 
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prejuízo dos trabalhos forenses, que deverão prosseguir regularmente,

 IV - Designar a servidora Danielly da Silva Rodrigues, para secretariar os 

trabalhos e dos atos necessários para ao bom desenvolvimento dos 

serviços.

V - convocar os serventuários da justiça para acompanhamento dos 

trabalhos, desde a sua instalação, no dia e hora mencionados, até a sua 

finalização;

 VI - Determinar a autuação deste expediente, bem como sua publicação 

no Diário da Justiça Eletrônico, para ampla divulgação.

 VII - Determinar seja oficiado aos membros do Ministério Público, 

Defensoria Pública, bem como o Presidente da Ordem dos Advogados do 

Brasil, dando-lhes ciência da correição.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça e ao Colendo Conselho da Magistratura.

 Peixoto de Azevedo, 14 de fevereiro de 2020.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000856-65.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MACHADO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIR ZAMINHAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO SECRETARIA DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E 

CÍVEL INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000856-65.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 58.785,70 ESPÉCIE: [Duplicata]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: FABIO MACHADO DE SOUZA Endereço: AVENIDA 

PRINCIPAL, SEM NÚMERO, DISTRITO UNIÃO DO NORTE, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: MICHAEL DOS 

PASSOS ZAMINHAN Endereço: TRAVESSÃO 02, ZONA RURAL, UNIÃO 

DO NORTE, SÍTIO AGUA BOA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 Nome: JACIR ZAMINHAN Endereço: SÍTIO ÁGUA BOA, 

TRAVESSÃO 02, ZONA RURAL, DISTRITO DE UNIÃO DO NORTE, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO para efetuar o pagamento de 1(uma) diligência do senhor 

Oficial de Justiça, no Bairro Distrito União do Norte(Travessão II), no prazo 

de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site 

do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de citação/intimação, com posterior remessa do comprovante 

aos autos 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, 18 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000952-46.2019.8.11.0023

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)

 

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. 

1000952-46.2019.8.11.0023 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: ANGELITA KEMPER 

Endereço: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 302, CENTRO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: RUA LÍBANO, 2258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO da parte autora para que deposite em cartório os originais das 

certidões que instruem o presente executivo, no prazo da lei Peixoto de 

Azevedo , 18 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000908-27.2019.8.11.0023

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)

 

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. 

1000908-27.2019.8.11.0023 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: ANGELITA KEMPER 

Endereço: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 302, CENTRO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: RUA LÍBANO, 2258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO da parte autora para que deposite em cartório os originais das 

certidões que instruem o presente executivo, no prazo da lei Peixoto de 

Azevedo , 18 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
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Processo Número: 1000786-14.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANICLEIA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA OAB - MT0022498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON DA SILVA MELO (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. 

1000786-14.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[Esbulho / Turbação / Ameaça]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: ANICLEIA DE MORAES Endereço: RUA 

AEROPORTO, 245, AEROPORTO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ADENILSON DA SILVA MELO 

Endereço: Estrada E-60, Fazenda Graciana, Zona Rural, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO PASSIVO para efetuar o pagamento de 1(uma) diligência do 

senhor Oficial de Justiça, no Bairro Centro(Matupá-MT), no prazo de 

10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de citação/intimação, com posterior remessa do comprovante 

aos autos. 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. LIMINAR: 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, 18 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000138-97.2020.8.11.0023

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:

LAERCIO GOMES PATRIOTA (EXECUTADO)

 

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. 

1000138-97.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 64.195,47 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: LAERCIO GOMES 

PATRIOTA Endereço: Rua da Paz,, 246, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO do(a) 

advogado(a) da parte autora para efetuar o pagamento de 1(uma) 

diligência do senhor Oficial de Justiça, no Bairro Centro, no prazo de 

10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do 

Tribunal de Justiça, para cumprimento do mandado de citação, com 

posterior remessa do comprovante aos autos. Peixoto de Azevedo , 18 de 

fevereiro de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo (Assinado Digitalmente) 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001353-45.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI KAISER (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. 

1001353-45.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 121.929,53 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

ITAU UNIBANCO S/A Endereço: PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA 

ARANHA, 100, JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-030 POLO 

PASSIVO: Nome: MICHELI KAISER Endereço: R MINISTRO CESAR CALS, 

431, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para efetuar o pagamento de 

2(duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, no Bairro Centro, no 

prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no 

site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de citação/intimação, com posterior remessa do comprovante 

aos autos, disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. LIMINAR: 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, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico Judiciário(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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000018-88.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. CAMPOS - COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO EDITAL DE CITAÇÃO EXECUÇÃO 

FISCAL PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000018-88.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.516.331,45 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: , Palácio Paiaguás, Centro 

Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: 

Nome: J. G. CAMPOS - COMERCIO - ME Endereço: NOVO AMBURGO, 505, 

LOJA, BELA VISTA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 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:A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ajuizou a presente Ação de 

Execução Fiscal em face dos requeridos em razão de ser credora da 

importância líquida, certa e exigível de R$ 1.642.530,69 (UM MILHAO, 

SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E 

SESSENTA E NOVE CENTAVOS), representada(s) pela(s) inclusa(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 2017201285. DECISÃO: I – Expeça-se 

mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, com as 

advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou garantir 

a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de pagamento 

ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários advocatícios em 

10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 30 dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. IV – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) 

executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 

30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, EDENILSON COELHO SILVA, digitei. Peixoto 

de Azevedo-MT, 18 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.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001230-77.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 NÚMERO 

DO PROCESSO: 1001230-77.2019.8.11.0013 ESPÉCIE: [Bancários]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR(A): VERIDIANO LOPES DE 

OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR(A): IGOR GUSTAVO VELOSO DE 

SOUZA - TO5797 REU: BANCO PAN Advogado do(a) REU: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MS13116-S Vistos. Dê-se vistas às 

partes para que se manifestem. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002109-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002109-21.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

CARLOS PEREIRA DO CARMO REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Dê-se vistas às partes. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004379-81.2019.8.11.0013

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:

ANILSON DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1004379-81.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA REQUERIDO: ANILSON DE OLIVEIRA SOUZA Vistos. Defiro o pedido 

de emenda da inicial. Intime-se o autor para recolhimento das custas 

processuais em dez dias, sob pena de cancelamento. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002583-55.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))
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MAGNA MATIAS DOS SANTOS OAB - 016.229.701-79 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002583-55.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

D. D. S. S. REPRESENTANTE: MAGNA MATIAS DOS SANTOS REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. DEISIELI DOS 

SANTOS SOARES, devidamente representado por Magna Matias dos 

Santos, propôs a presente Ação Pensão Rural por Morte em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para 

procedência do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação pugnando 

pela improcedência do pedido contido na inicial. Realizada audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela 

Autora. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e 

decidir. Sustenta a parte autora em sua inicial que conviveu com Lenir dos 

Santos de Oliveira Flores, sendo certo que este teria trabalhado em 

atividade rural por toda a sua vida. A autora instruiu o feito com os 

seguintes documentos: certidão de óbito e outros documentos. Diante 

disso, ante a prova documental e a testemunhal, uma vez que as 

testemunhas narraram que a autora conviveu com o falecido e 

trabalharam na atividade rural de economia familiar, assim, resta atendido 

pela autora a comprovação do exercício de atividade rural do falecido, 

bem como a relação de convivência marital. De outro norte, a Lei n. 

8.213/91 – Regime Geral de Previdência Social estabelece que a pensão 

por morte prevista em seu artigo 18, inciso II, alínea a e artigo 74 e incisos, 

é devida aos dependentes dos segurado, desde que comprovada a 

dependência. Ocorre, entretanto, que o artigo 16, inciso I e § 4º. prevê que 

no caso do cônjuge essa comprovação de dependência econômica é 

presumida, como no caso dos autos. Ainda, é de se ressaltar, conforme 

reiterada jurisprudência, que os dados constantes do registro civil de óbito 

do falecido servem como indício de prova material, vejamos: PROCESSUAL 

E PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA. 

AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISOS V, VII E IX. A qualificação 

profissional do marido, como rurícola, estende-se à esposa, quando 

alicerçada em atos do registro civil, para efeitos de prova documental, 

complementado por testemunhas. Ação procedente.” (STJ - AR nº 830/SP 

- Rel. Min. Gilson DIPP - Publicado no DJ de 19/06/2000). No mesmo 

sentido: (REsp 261242/PR; Resp 155554/SP; Resp 111815/SP; Resp 

90698/SP; REsp 110159/SP); no mesmo sentido: STJ/ RESP 

200401718387/ DJ 14/03/2005/ Min. Laurita Vaz e STJ/AR 

200201082605/DJ 18/04/2005/Min. Paulo Galotti. Com efeito, conforme 

lição constante do voto do Ministro Vicente Leal é de se considerar que: O 

trabalho no campo tem peculiaridades próprias que devem ser 

consideradas: a natureza rudimentar da atividade rurícola, o baixo nível de 

cultura dos componentes da relação de trabalho, a ausência de uma 

adequada institucionalização do sistema rural e outras circunstâncias 

conduzem a uma realidade fática que não se pode negar: não há, em 

regra, registros da vida laboral do rurícola. Diante desse quadro, como 

exigir-se prova documental demonstrativa da prestação laboral do rurícola, 

que se inicia no alvorecer de sua sofrida existência e se prolonga até a 

sua morte? (Recurso Especial n. 218.597/SP (REG. 99.0050960-9) Dessa 

forma, repito, entendo que o início de prova material aliado a prova 

testemunhal colhida em audiência comprova a condição de trabalhador 

rural do falecido. Com efeito, deve ser aplicável ao caso o previsto no 

artigo 131, do Código de Processo Civil, que consagra como princípio o 

livre convencimento motivado do juiz, sendo certo que aliado a este temos 

o princípio in dúbio pro misero pelo qual ao estar diante de dúvida razoável 

deve ser favorecida a parte mais frágil, o que tem sido aplicado em 

questões previdenciárias, vejamos: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. É preciso sempre levar em 

consideração o caráter social do direito previdenciário, prestigiando, 

sempre que possível, uma interpretação pro misero, sob pena do 

hipossuficiente não ter acesso à tutela jurídica justa. Apelação provida.” 

(TRF-2ª Região - AC nº 295713/RJ - Rel. Juíza Fed. Maria Helena Cisne Cid 

- Sexta Turma, DJ de 25.05.04, p.200); No mesmo sentido: (STJ - RESP nº 

89397/PE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 22.11.2004, p.392) Posto 

isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar 

ao autor o benefício da pensão por morte, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou se for o caso, da data em que o 

autor fez o pedido administrativamente à autarquia (art. 74, II, da Lei n. 

8.213/91), o que faço com fulcro assente no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo 

observar para tanto o manual de cálculo da Justiça Federal. Condenar o 

réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo 

em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da 

Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença. Injustificado o reexame 

necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não 

excederem o montante estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC. Transitado 

em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003148-19.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE PEREIRA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003148-19.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

DONIZETE PEREIRA AMORIM REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO Donizete Pereira Amorin propôs a 

presente Ação de Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando 

que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência 

do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela 

improcedência do pedido contido na inicial. Realizada audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo 

autor. É o relatório. Decido. MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, 

prevê que: “§ 3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos 

desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Nesse sentido, de que a 

prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da 

atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: 

Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania 

– A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. 

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora documentos que comprovam o vinculo ruralista de autora. Esse 

início de prova material foi completada pela prova oral colhida em 

audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, restou 

atendido pela autora a comprovação do exercício de atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando a fase de 

conhecimento para condenar o réu à conceder à autor o benefício da 

aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo mensal, 

retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento administrativo 

pela autarquia ré se for o caso. Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), observando 

para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 
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os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001287-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA OAB - 650.102.641-53 

(REPRESENTANTE)

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))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001287-95.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

K. S. S. REPRESENTANTE: ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Kauana Silva Souza move AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO em face de Seguradora Tokio 

Marine Brasil Seguradora S.A., alegando em síntese que no dia 25.09.2016 

sofreu acidente de trânsito e que, em decorrência disso, ocasionou 

invalidez. Juntou documentos que entendeu necessário. Requereu o 

recebimento da inicial, a citação do requerido, os benefícios da justiça 

gratuita e, ao final, a procedência do pedido contido na peça preambular. 

Recebida a inicial, a gratuidade foi deferida e o requerido citado. Citada, a 

ré ofertou contestação. As partes intimadas para que especificasse 

provas a serem produzidas, requereram pela produção de prova pericial. 

Pericia juntado em ID n. 2662952. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, a obrigação da ré, bem como 

das demais seguradoras, decorre expressamente de lei - art. 7º da Lei nº 

6.194/74, cujo dispositivo não foi revogado com a criação da pessoa 

jurídica que coordena o consórcio de seguradoras, as quais mantém suas 

autonomias institucionais. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEBILIDADE 

PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. LEI Nº 6.194/74. LEI Nº 11.482/07. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. O BENEFICIÁRIO DO SEGURO DPVAT PODE 

PROPOR A AÇÃO CONTRA QUALQUER SEGURADORA QUE OPERE NO 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURO. 2. COMPROVADA A INCAPACIDADE 

PERMANENTE E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E O 

ACIDENTE DE TRÂNSITO, É DEVIDA A INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT 

NO VALOR DE R$ 13.500,00, CONFORME O ART. 3º II DA LEI Nº 6.194/74 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.482/07, VIGENTE À ÉPOCA DO 

ACIDENTE. 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20100111824176 DF 

0058522-02.2010.8.07.0001, Relator: ANTONINHO LOPES, Data de 

Julgamento: 14/11/2012, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/01/2014 . Pág.: 86) Diante disso, constata-se a legitimidade 

passiva do requerido. Não havendo outras preliminares a serem 

apreciadas ou nulidades processuais, declaro o feito saneado e passo 

para a análise do mérito. A perícia realizada esgota a instrução útil para a 

solução do feito. Nesse aspecto, homologo o laudo de ID n. 2662952. No 

mérito, fica evidenciado o nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez. Requer o autor a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 13.500,00. O requerido por sua vez aduz que 

não restou comprovado que o acidente ocorreu, sendo que o Boletim de 

Ocorrência acostado junto à inicial não é prova suficiente para configurar 

que o fato alegado ocorreu. Da análise dos autos, com espeque ao laudo 

de exame de corpo delito, respostas dos quesitos pelo perito e, também, 

pelo boletim de ocorrência lavrado em sede policial, tenho que a existência 

do fato está devidamente comprovado. Encontra-se comprovado 

documentalmente nos autos que o autor foi vítima de acidente de trânsito 

em 25.09.2016 ocasionado por ambulância, que cominou na invalidez 

alegada. O artigo 5º e §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.194/74 com a alteração da 

Lei nº 8.441/92, diz que: “Art. 5º O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1º - A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor da época da liquidação 

do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na 

praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de quinze dias da 

entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da 

ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de 

beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. § 2º Os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os 

especificará”. Como visto, a indenização está condicionada à simples 

prova do acidente e do dano decorrente, o que, no caso, restou 

suficientemente comprovado. Assim, não pode a Requerida, eximir-se do 

pagamento da indenização perseguida. Tem-se ainda que o fator 

determinante para a incidência de cobertura pelo seguro DPVAT é que 

tenha sido causa por veículo automotor. O entendimento da Terceira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça é firmando da seguinte forma: CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS 

PORVEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). LIMPEZA DO TRATOR. 

AMPUTAÇÃO DEMEMBRO. ACIDENTE DE TRABALHO. HIPÓTESE DE 

INCIDÊNCIA DA NORMA LEI Nº 6.194/76. (...) 2. A caracterização do 

infortúnio como acidente de trabalho para fins de indenização 

previdenciária não impede, necessariamente, que esse também seja 

considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, 

coberto pelo DPVAT. 3. O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um 

contrato legal,de cunho social, regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em 

que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado 

protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado 

pelo uso de veículo automotor. 4. Considerando que o uso comum que se 

dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros que 

porventura ocorram somente serão cobertos pelo seguro obrigatório 

quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em movimento. 

Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo 

parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que o 

próprio veículo ou a sua carga causasse dano a seu condutor ou a um 

terceiro. 5. Na hipótese, o veículo automotor (trator pavimentador) foi a 

causa determinante do dano sofrido pelo recorrente, sendo, 

portanto,cabível a indenização securitária. (...). Recurso especial provido. 

(STJ - REsp: 1245817 MG 2011/0043559-8, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/03/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 14/03/2012). O artigo 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, com 

a alteração da Lei nº 11.482/07, ainda estabelece que o valor da 

indenização deva se embasar a época da liquidação do sinistro e não na 

data de sua ocorrência. A partir da data do acidente, já na vigência da Lei 

nº 11.482/07, incide o princípio do tempus regit actum; logo, a indenização 

devida em razão do seguro obrigatório está limitada a R$ 13.500,00. Feitas 

essas considerações, passo à análise da verba pretendida. O valor deve 

ser proporcional a porcentagem da lesão. Senão vejamos: DPVAT. 

PROPORÇÃO. INVALIDEZ. Diante da interpretação que se dá ao art.5º, §5º 

da Lei 6.194/1974 é possível a cobertura parcial do DPVAT ao levar-se em 

conta o grau de invalidez. Não haveria sentido útil de a lei quantificar a 

quantificação das lesões e percentuais de tabela para fins de DPVAT se 

esse seguro sempre fosse pago em seu valor integral. REsp 1.119.614-RS 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 04/08/2009 (Informativo STJ 

401) Desta forma, deve o valor da indenização se ater a 25% da perda do 

membro inferior direito, conforme laudo pericial de n. ID n. 2662952, 

chegando-se ao valor de R$ 2.362,50, consoante parâmetros da tabela da 

MP 451/2008 que reputo constitucional. Nisso o seguinte julgado do 

Supremo Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE 

PARCIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. 

OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, II, DA LEI 6.194/74. AGRAVO DESPROVIDO. 

1. A Segunda Seção, ao julgar o REsp 1.303.038/RS, então submetido ao 

rito do art. 543-C do CPC, como representativo da controvérsia, sob a 

relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, firmou 

entendimento no sentido da "Validade da utilização de tabela do CNSP para 

se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, 

na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da 
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Medida Provisória 451/08". 2. Em caso de invalidez parcial, o pagamento 

do seguro DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 

473711 MS 2014/0029313-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de 

Julgamento: 05/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

27/06/2014) No entanto, o requerido em manifestação ao laudo pericial, 

narra que o valor devido ao autor é de R$ 2.362,50, fazendo jus ao 

remanescente de R$ 1.417,50. Posto isto, e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos dos artigos 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e condeno a Requerida a 

pagar ao Requerente o montante de R$ 1.417,50 (mil quatrocentos e 

dezessete reais e cinquenta centavos) ao mês e correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, contados a partir da data da citação ou do 

indeferimento administrativo, o que ocorreu primeiro. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

fixo em 10% do valor da condenação. P. R. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002431-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA ADAO DA COSTA (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))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002431-41.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

PAULINA ADAO DA COSTA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. PAULINA 

ADÃO DA COSTA move AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO em face de Seguradora Tokio Marine Brasil Seguradora 

S.A., alegando em síntese que no dia 03.04.2016 sofreu acidente de 

trânsito e que, em decorrência disso, ocasionou invalidez. Juntou 

documentos que entendeu necessário. Requereu o recebimento da inicial, 

a citação do requerido, os benefícios da justiça gratuita e, ao final, a 

procedência do pedido contido na peça preambular. Recebida a inicial, a 

gratuidade foi deferida e o requerido citado. Citada, a ré ofertou 

contestação. As partes intimadas para que especificasse provas a serem 

produzidas, requereram pela produção de prova pericial. Pericia juntado 

em ID n. 26864935. É o relatório. Fundamento e Decido. Quanto a preliminar 

de ilegitimidade passiva, a obrigação da ré, bem como das demais 

seguradoras, decorre expressamente de lei - art. 7º da Lei nº 6.194/74, 

cujo dispositivo não foi revogado com a criação da pessoa jurídica que 

coordena o consórcio de seguradoras, as quais mantém suas autonomias 

institucionais. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEBILIDADE PERMANENTE. 

INDENIZAÇÃO. LEI Nº 6.194/74. LEI Nº 11.482/07. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O BENEFICIÁRIO DO SEGURO DPVAT PODE PROPOR A 

AÇÃO CONTRA QUALQUER SEGURADORA QUE OPERE NO SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURO. 2. COMPROVADA A INCAPACIDADE 

PERMANENTE E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E O 

ACIDENTE DE TRÂNSITO, É DEVIDA A INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT 

NO VALOR DE R$ 13.500,00, CONFORME O ART. 3º II DA LEI Nº 6.194/74 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.482/07, VIGENTE À ÉPOCA DO 

ACIDENTE. 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20100111824176 DF 

0058522-02.2010.8.07.0001, Relator: ANTONINHO LOPES, Data de 

Julgamento: 14/11/2012, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/01/2014 . Pág.: 86) Diante disso, constata-se a legitimidade 

passiva do requerido. Não havendo outras preliminares a serem 

apreciadas ou nulidades processuais, declaro o feito saneado e passo 

para a análise do mérito. A perícia realizada esgota a instrução útil para a 

solução do feito. Nesse aspecto, homologo o laudo de ID n. 26864935. No 

mérito, fica evidenciado o nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez. Requer o autor a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 13.500,00. O requerido por sua vez aduz que 

não restou comprovado que o acidente ocorreu, sendo que o Boletim de 

Ocorrência acostado junto à inicial não é prova suficiente para configurar 

que o fato alegado ocorreu. Da análise dos autos, com espeque ao laudo 

de exame de corpo delito, respostas dos quesitos pelo perito e, também, 

pelo boletim de ocorrência lavrado em sede policial, tenho que a existência 

do fato está devidamente comprovado. Encontra-se comprovado 

documentalmente nos autos que o autor foi vítima de acidente de trânsito 

em 03.04.2016 ocasionado por ambulância, que cominou na invalidez 

alegada. O artigo 5º e §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.194/74 com a alteração da 

Lei nº 8.441/92, diz que: “Art. 5º O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1º - A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor da época da liquidação 

do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na 

praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de quinze dias da 

entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da 

ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de 

beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. § 2º Os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os 

especificará”. Como visto, a indenização está condicionada à simples 

prova do acidente e do dano decorrente, o que, no caso, restou 

suficientemente comprovado. Assim, não pode a Requerida, eximir-se do 

pagamento da indenização perseguida. Tem-se ainda que o fator 

determinante para a incidência de cobertura pelo seguro DPVAT é que 

tenha sido causa por veículo automotor. O entendimento da Terceira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça é firmando da seguinte forma: CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS 

PORVEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). LIMPEZA DO TRATOR. 

AMPUTAÇÃO DEMEMBRO. ACIDENTE DE TRABALHO. HIPÓTESE DE 

INCIDÊNCIA DA NORMA LEI Nº 6.194/76. (...) 2. A caracterização do 

infortúnio como acidente de trabalho para fins de indenização 

previdenciária não impede, necessariamente, que esse também seja 

considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, 

coberto pelo DPVAT. 3. O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um 

contrato legal,de cunho social, regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em 

que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado 

protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado 

pelo uso de veículo automotor. 4. Considerando que o uso comum que se 

dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros que 

porventura ocorram somente serão cobertos pelo seguro obrigatório 

quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em movimento. 

Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo 

parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que o 

próprio veículo ou a sua carga causasse dano a seu condutor ou a um 

terceiro. 5. Na hipótese, o veículo automotor (trator pavimentador) foi a 

causa determinante do dano sofrido pelo recorrente, sendo, 

portanto,cabível a indenização securitária. (...). Recurso especial provido. 

(STJ - REsp: 1245817 MG 2011/0043559-8, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/03/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 14/03/2012). O artigo 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, com 

a alteração da Lei nº 11.482/07, ainda estabelece que o valor da 

indenização deva se embasar a época da liquidação do sinistro e não na 

data de sua ocorrência. A partir da data do acidente, já na vigência da Lei 

nº 11.482/07, incide o princípio do tempus regit actum; logo, a indenização 

devida em razão do seguro obrigatório está limitada a R$ 13.500,00. Feitas 

essas considerações, passo à análise da verba pretendida. O valor deve 

ser proporcional a porcentagem da lesão. Senão vejamos: DPVAT. 

PROPORÇÃO. INVALIDEZ. Diante da interpretação que se dá ao art.5º, §5º 

da Lei 6.194/1974 é possível a cobertura parcial do DPVAT ao levar-se em 

conta o grau de invalidez. Não haveria sentido útil de a lei quantificar a 

quantificação das lesões e percentuais de tabela para fins de DPVAT se 

esse seguro sempre fosse pago em seu valor integral. REsp 1.119.614-RS 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 04/08/2009 (Informativo STJ 

401) Desta forma, deve o valor da indenização se ater a 50% da perda do 

tornozelo esquerdo, conforme laudo pericial de n. ID n. 26864935, 

chegando-se ao valor de R$ 1.687,50, consoante parâmetros da tabela da 

MP 451/2008 que reputo constitucional. Nisso o seguinte julgado do 

Supremo Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE 
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PARCIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. 

OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, II, DA LEI 6.194/74. AGRAVO DESPROVIDO. 

1. A Segunda Seção, ao julgar o REsp 1.303.038/RS, então submetido ao 

rito do art. 543-C do CPC, como representativo da controvérsia, sob a 

relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, firmou 

entendimento no sentido da "Validade da utilização de tabela do CNSP para 

se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, 

na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da 

Medida Provisória 451/08". 2. Em caso de invalidez parcial, o pagamento 

do seguro DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 

473711 MS 2014/0029313-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de 

Julgamento: 05/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

27/06/2014) Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos 

dos artigos 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e condeno a Requerida a pagar ao 

Requerente o montante de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) ao mês e correção monetária de acordo com 

o índice do INPC, contados a partir da data da citação ou do indeferimento 

administrativo, o que ocorreu primeiro. Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% do 

valor da condenação. P. R. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003131-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003131-17.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOAO HENRIQUE DE CASTRO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. JOÃO HENRIQUE DE CASTRO propôs a 

presente Ação Pensão Rural por Morte em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Autora. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Sustenta a parte 

autora em sua inicial que conviveu com ROSENI ALVES DOS SANTOS 

CASTRO, sendo certo que este teria trabalhado em atividade rural por toda 

a sua vida. A autora instruiu o feito com os seguintes documentos: 

certidão de óbito e outros documentos. Diante disso, ante a prova 

documental e a testemunhal, uma vez que as testemunhas narraram que a 

autora conviveu com o falecido e trabalharam na atividade rural de 

economia familiar, assim, resta atendido pela autora a comprovação do 

exercício de atividade rural do falecido, bem como a relação de 

convivência marital. De outro norte, a Lei n. 8.213/91 – Regime Geral de 

Previdência Social estabelece que a pensão por morte prevista em seu 

artigo 18, inciso II, alínea a e artigo 74 e incisos, é devida aos dependentes 

dos segurado, desde que comprovada a dependência. Ocorre, entretanto, 

que o artigo 16, inciso I e § 4º. prevê que no caso do cônjuge essa 

comprovação de dependência econômica é presumida, como no caso dos 

autos. Ainda, é de se ressaltar, conforme reiterada jurisprudência, que os 

dados constantes do registro civil de óbito do falecido servem como indício 

de prova material, vejamos: PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. RURAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, 

INCISOS V, VII E IX. A qualificação profissional do marido, como rurícola, 

estende-se à esposa, quando alicerçada em atos do registro civil, para 

efeitos de prova documental, complementado por testemunhas. Ação 

procedente.” (STJ - AR nº 830/SP - Rel. Min. Gilson DIPP - Publicado no DJ 

de 19/06/2000). No mesmo sentido: (REsp 261242/PR; Resp 155554/SP; 

Resp 111815/SP; Resp 90698/SP; REsp 110159/SP); no mesmo sentido: 

STJ/ RESP 200401718387/ DJ 14/03/2005/ Min. Laurita Vaz e STJ/AR 

200201082605/DJ 18/04/2005/Min. Paulo Galotti. Com efeito, conforme 

lição constante do voto do Ministro Vicente Leal é de se considerar que: O 

trabalho no campo tem peculiaridades próprias que devem ser 

consideradas: a natureza rudimentar da atividade rurícola, o baixo nível de 

cultura dos componentes da relação de trabalho, a ausência de uma 

adequada institucionalização do sistema rural e outras circunstâncias 

conduzem a uma realidade fática que não se pode negar: não há, em 

regra, registros da vida laboral do rurícola. Diante desse quadro, como 

exigir-se prova documental demonstrativa da prestação laboral do rurícola, 

que se inicia no alvorecer de sua sofrida existência e se prolonga até a 

sua morte? (Recurso Especial n. 218.597/SP (REG. 99.0050960-9) Dessa 

forma, repito, entendo que o início de prova material aliado a prova 

testemunhal colhida em audiência comprova a condição de trabalhador 

rural do falecido. Com efeito, deve ser aplicável ao caso o previsto no 

artigo 131, do Código de Processo Civil, que consagra como princípio o 

livre convencimento motivado do juiz, sendo certo que aliado a este temos 

o princípio in dúbio pro misero pelo qual ao estar diante de dúvida razoável 

deve ser favorecida a parte mais frágil, o que tem sido aplicado em 

questões previdenciárias, vejamos: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. É preciso sempre levar em 

consideração o caráter social do direito previdenciário, prestigiando, 

sempre que possível, uma interpretação pro misero, sob pena do 

hipossuficiente não ter acesso à tutela jurídica justa. Apelação provida.” 

(TRF-2ª Região - AC nº 295713/RJ - Rel. Juíza Fed. Maria Helena Cisne Cid 

- Sexta Turma, DJ de 25.05.04, p.200); No mesmo sentido: (STJ - RESP nº 

89397/PE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 22.11.2004, p.392) Posto 

isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar 

ao autor o benefício da pensão por morte, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou se for o caso, da data em que o 

autor fez o pedido administrativamente à autarquia (art. 74, II, da Lei n. 

8.213/91), o que faço com fulcro assente no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo 

observar para tanto o manual de cálculo da Justiça Federal. Condenar o 

réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo 

em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da 

Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença. Injustificado o reexame 

necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não 

excederem o montante estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC. Transitado 

em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000704-13.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

DAMARIS CORDEIRO DA SILVA SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. DAMARIS CORDEIRO DA SILVA SANTOS ajuizou 

demanda em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem presentes os 

requisitos fáticos e legais para concessão de benefício previdenciário de 

Salário Maternidade. Juntou documentos. Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação, alegando preliminar e pugnando pela extinção do 

feito. Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas por 

meio audiovisual. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Pretende a autora o reconhecimento de sua condição de 

trabalhadora rural e, como consequência, o deferimento em seu favor do 

benefício de Salário Maternidade em decorrência do nascimento de seus 

filhos, DANIEL DA SILVA SANTOS, ocorrido, em 05 de setembro de 2016. 

Pois bem, no que se refere ao salário maternidade, dispõe o artigo 39, 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, acrescentado pela Lei n. 8.861/94, 
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que a segurada especial tem o direito de receber 1 (um) salário mínimo, 

desde que comprovado o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao do início do 

benefício. No caso dos autos, a autora comprovou que exerceu atividade 

rural de subsistência nos doze meses que antecederam o prazo previsto 

para o início do pagamento do benefício. A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, 

§ 3º, prevê que: “§ 3º - A comprovação de tempo de serviço para os 

efeitos desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Nesse sentido, de que a 

prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da 

atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: 

Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania 

– A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. 

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora documentos que comprovam o vinculo ruralista de autora. Esse 

início de prova material foi completada pela prova oral colhida em 

audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Diante disso, tenho 

como atendidos os requisitos para o recebimento do Salário Maternidade 

devido à trabalhadora rural. Neste sentido: Processo: AC 

0000113-21.2007.4.01.3305/BA; APELAÇÃO CIVEL Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA Publicação: e-DJF1 p.453 de 14/02/2012 Data da 

Decisão: 14/12/2011 Decisão: A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação do INSS. Ementa: PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO 

MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

PROVA TESTEMUNHAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A concessão do benefício de 

salário-maternidade à autora está condicionada ao preenchimento dos 

seguintes requisitos: comprovação da qualidade de segurada especial, na 

condição de trabalhadora rural e a comprovação do exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente 

anteriores ao do início do benefício. 2. Existência de prova testemunhal 

que, em consonância com a prova material, comprova o exercício da 

atividade rural. 3. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do 

salário maternidade - início de prova material apta a demonstrar a condição 

de segurada especial e comprovação do nascimento do filho -, é devido o 

salário maternidade (art. 55, § 3º, e Parágrafo único do art. 39, da Lei 

8.213/91). 4. O salário-maternidade é constituído de 04 (quatro) parcelas, 

durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e 

oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste. O termo inicial do 

benefício deve retroagir à data do parto considerando que o valor a ser 

pago deve corresponder ao salário mínimo vigente àquela época, 

acrescido de correção monetária e juros. 5. Os juros de mora, por sua 

vez, são devidos no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

citação (Súmula n. 204/STJ), até o advento da Lei n. 11.960/2009, a partir 

de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro 

índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que 

eventualmente venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos 

cálculos de liquidação. 6. Os honorários advocatícios fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação. 7. Apelação do INSS não 

provida. Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar a autarquia 

requerida a pagar a autora o Salário Maternidade equivalente as 

prestações devidas pelo nascimento de DANIEL DA SILVA SANTOS, o 

que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O 

valor do Salário Maternidade será equivalente ao do salário mínimo na 

época em que cada prestação se tornou devida. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), observando para tanto o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os honorários de 

sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do 

débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os 

honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

2ª Vara
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Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

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

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

IGOR GOMES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000393-85.2020.8.11.0013. 

EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. 

EXECUTADO: IGOR GOMES SILVA. EXECUTADO: ANTONIO GOMES DA 

SILVA. 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, 18 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000211-02.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000211-02.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: FRANCIELI DA SILVA FERREIRA. REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos. MANTENHO a decisão agravada 

por seus próprios fundamentos. Não havendo informações sobre a 

concessão de efeito suspensivo, CUMPRA-SE conforme determinado em 

ID n.º 28543925. INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 18 de fevereiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000544-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

JAMES MATTHEW MERRILL (REU)

CARLOS ROBERTO COSTA (REU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000544-22.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

WILSON RODRIGUES DE SOUZA REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 
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CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES 

MATTHEW MERRILL Vistos. Verificada ausência de comprovação da 

distribuição da carta precatória expedida para a Comarca de Vila Velha, 

Estado do Espírito Santo, DETERMINO a intimação pessoal da parte autora, 

por meio de carta postal guarecida com aviso de recebimento, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promova a realização dos atos processuais 

necessários a imprimir regularidade à marcha processual, sob pena de 

extinção do processo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e 

Lacerda, 18 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000395-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

WESLEY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CIBELY RODRIGUES DA SILVA (HERDEIRO)

WESLEY RODRIGUES DA SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000395-89.2019.8.11.0013 

REQUERENTE: WESLEY RODRIGUES DA SILVA. REQUERENTE: CIBELY 

RODRIGUES DA SILVA. REQUERIDA: ANA PAULA OLIVEIRA COSTA. 

Vistos. INTIME-SE o inventariante, por intermédio de seu advogado, via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca dos 

débitos informados pela Fazenda Pública Municipal em ID n.º 21030527. Em 

idêntico prazo, deverá carrear aos autos a GIA de apuração do imposto 

ou declaração de isenção, conforme requerido em ID n.º 21097597. Por 

fim, CERTIFIQUE-SE quanto à intimação da Fazenda Pública Nacional. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 18 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000980-44.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marilza Furtado Costa Lopes (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000980-44.2019.8.11.0013 

REQUERENTE: JOSÉ DIAS LOPES. REQUERIDO (A): MARILZA FURTADO 

COSTA LOPES. Vistos. INTIME-SE o requerido, por intermédio da 

Defensoria Pública, nomeada como curador especial (ID n.º 19168304), 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do petitório 

de ID n.º 25755893. Após, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 

18 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001698-41.2019.8.11.0013

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:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Ofício n.º 65/2020-PJE. Dados do processo: Processo: 

1001698-41.2019.8.11.0013; Valor causa: R$ 10.418,66; 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 SAFRA S-A Assunto: Solicitar informações. Prezado(a) 

Senhor(a): Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, informe nos autos o recebimento do valor para quitação 

do contrato sob nº 3988877, realizado na modalidade portabilidade 

(proposta de nº 7139782) por João Martins (CPF: 581.921.401-30), no 

montante de R$ 7.376,44 (sete mil, trezentos e setenta e seis reais e 

quarenta e quatro centavos), apresentando, na oportunidade, prova 

documental.Segue anexa decisão ID 29073413. Pontes e Lacerda, 18 de 

fevereiro de 2020 Atenciosamente, CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES 

PEREIRA Juiz de Direito - Assinado eletronicamente. A(O) BANCO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL) - Rua Capitão 

Montanha, nº 177, Centro, Porto Alegre/RS, CEP: 90.010-140. SEDE DO 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000356-58.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALZIRA NASCIMENTO DA SILVA (REU)

ADEMIR NASCIMENTO DA SILVA (REU)

EDELSON NASCIMENTO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000356-58.2020.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: MONITÓRIA 

(40) PARTE AUTORA: AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT PARTE RÉ: REU: ADEMIR NASCIMENTO DA SILVA, 

DALZIRA NASCIMENTO DA SILVA, EDELSON NASCIMENTO DA SILVA 

Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça da 

Comarca de Nova Lacerda, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 18/02/2020. 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000036-42.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000036-42.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

MARGARETH DE FATIMA DA SILVA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Certifico para os fins de direito que, 

conforme Recurso de Apelação de ID 29345181 apresentado, e com 

amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que 
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apresente as contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

18/02/2020. 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000226-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEI CANUTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZO CANUTO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

10(DEZ) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1000226-05.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: CLEIDINEI CANUTO DO 

NASCIMENTO Endereço: Rua 01 Lote 28 Quadra 28 Nossa Terra Nossa 

Gente, SN, Zona Rural, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CLEUZO CANUTO DO NASCIMENTO Endereço: Rua 01 

Lote 28 Quadra 28, sn, Nossa Terra Nossa Gente - Zona Rural, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: 78250-000 INTIMANDO: TERCEIROS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, 

do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que 

segue abaixo transcrita, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento SENTENÇA: Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO 

ajuizada por CLEIDINEI CANUTO DO NASCIMENTO , devidamente 

qualificado (a) nos autos, alegando, em suma, que CLEUZO CANUTO DO 

NASCIMENTO, em decorrência de ser portador (a) de esquizofrenia 

paranoide, seria este (a) incapacitado (a) para o exercício pleno dos atos 

da vida civil. Com a inicial vieram os documentos de ID nº. 17717461 a 

17717477. Em decisão prolatada ao ID nº. 17839437, foi deferido o pedido 

antecipatório, nomeando-se como curador (a) provisório (a) o (a) 

requerente. Designada audiência com o escopo de proceder à entrevista 

do (a) interditando (a), tal ato foi realizado ao ID nº. 19626155.Realizada 

perícia médica para atestar a incapacidade do (a) interditando (a), o 

respectivo laudo foi carreado ao ID nº. 23236948. Ao final, instado a se 

manifestar, o Ministério Público requereu a procedência dos pedidos (ID 

nº. 25771534). É a suma do necessário. Fundamento e decido. Apregoa o 

art. 371 do NCPC que o juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente de quem seja o sujeito que a tiver promovido, e 

indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Pois 

bem. Calcado em tal mandamento legal, afere-se que o (a) interditando (a) 

é portador (a) de esquizofrenia paranoide. Conforme atesta o médico 

perito ao ID nº. 23236948 - pág. 2, o (a) interditando (a) encontra-se 

totalmente incapacitado (a), o que, logicamente, demanda de cuidados de 

outras pessoas para a realização das atividades mais comezinhas. No 

caso, portanto, tanto sua entrevista quanto a perícia médica realizada no 

feito atestaram que inexistem meios de se manter declarada sua 

capacidade, já que o (a) interditando (a), necessita de ajuda para higiene 

corporal, colocar vestimentas e para se alimentar. Com base em tais 

argumentos e constatada a patente incapacidade do (a) interditando (a) de 

exercer por si mesmo os atos da vida civil, percebe-se haver provas 

suficientes atestando os fatos apontados na inicial, motivo pelo qual o 

pleito formulado pelo (a) requerente há que ser acolhido. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para o fim de: I) 

DECLARAR a interdição definitiva de CLEUZO CANUTO DO NASCIMENTO, 

devidamente qualificado (a) nos autos, em razão da sua incapacidade 

absoluta para o exercício dos atos da vida civil; II) DETERMINAR a 

expedição de termo de curatela definitiva a CLEIDINEI CANUTO DO 

NASCIMENTO, também qualificado (a), que deverá firmar o competente 

compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias; III) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC. PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão 

oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma 

do art. 755, § 3º, do NCPC. DEIXO de impor às partes condenação em 

custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da demanda. 

Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de nada mais 

ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código Civil, 

OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município 

de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, determinando que se proceda 

a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento/casamento do (a) interditado (a) (ID nº. 17717477). Em 

seguida, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. INTIMEM-SE via DJE. NOTIFIQUEM-SE a Defensoria 

Pública e o Ministério Público.EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 

26 de novembro de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 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, FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. Pontes e Lacerda, 3 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Analista Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001300-94.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (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))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001300-94.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Francisco Pereira da Silva Réu (é, s): Banco Cetelem S/A Vistos. 

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO CETELEM 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: 23812287. O réu ofereceu contestação em 
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Id: 24393430, alegando, preliminarmente, a impossibilidade de concessão 

da justiça gratuita em favor do autor, bem como 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. Com vistas 

dos autos, o autor impugnou a contestação. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27361800, 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: 27486338), o qual foi rejeitado no Id: 27871191. Em 

cumprimento a decisão, o autor compareceu neste juízo e ratificou as 

informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 28380838. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De partida, 

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 

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, ainda como 

preliminar, alegou o requerido à decadência, afirmando que se trata de 

vício aparente e, portanto, teria o requerente o prazo de 90 (noventa) dias 

para reclamar perante o fornecedor, conforme dispõe o art. 26, II, § 1º, do 

Código de Defesa do Consumidor. Todavia, tal alegação não deve 

prosperar. Isto porque, verifica-se que o autor pretende, por meio desta 

demanda judicial, obter indenização pelos supostos danos ocorridos com 

os descontos de seu benefício. Neste sentido, considerando que o pedido 

da lide é a reparação de danos supostamente sofridos pelo autor na 

relação de consumo, o instituto a ser aplicado é a prescrição (art. 27 do 

CDC), não se admitindo, no presente caso, a aplicação da decadência. 

Vejamos: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na 

Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria. Colhe-se da jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – 

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA EM CONTRARRAZÕES - AFASTADA - 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL DE CONTAGEM – ÚLTIMA 

PARCELA DESCONTADA – APELO DESPROVIDO. Não há incidência da 

decadência do direito de reclamar por vício aparente em produto ou 

serviço durável ou não durável, nos moldes do art. 26, do CDC, ou mesmo 

do art. 178, do CC, já que a nulidade do negócio jurídico está baseada em 

ilícito praticada por agentes financeiros ao efetuar lançamento de débito 

em benefício previdenciário, cabendo, assim, a aplicação do art. 27, do 

C D C .  ( T J - M S  -  A C :  0 8 0 2 1 3 9 1 4 2 0 1 8 8 1 2 0 0 4 5  M S 

0802139-14.2018.8.12.0045, Relator: Des. Marcos José de Brito 

Rodrigues, Data de Julgamento: 18/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 22/10/2019). Dessa forma, RECHAÇO a alegação da 

ocorrência da decadência. Ademais, 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 de nº 6110940, agência 

1457, do Banco Bradesco, no período compreendido entre 25 de junho a 3 

de julho de 2016, com intuito de comprovar o recebimento do valor de R$ 

836,00 (oitocentos e trinta e seis reais), 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, 18 de fevereiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003798-66.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO CORDEIRO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 DECISÃO Processo: 1003798-66.2019.8.11.0013. AUTOR (A): 

FABRICIO CORDEIRO RAMOS. RÉU: SEGURADORA LIDER. Vistos. 

Trata-se de ação ordinária de cobrança movida por FABRICIO CORDEIRO 

RAMOS em desfavor de SEGURADORA LÍDER. A parte requerente alega 

em sua inicial que, em decorrência de acidente de trânsito, ficou inválida, 

resultando incapacidade para as ocupações habituais, não podendo mais 

praticar as atividades do dia-a-dia, nem tampouco para as atividades 

laborativas, fazendo jus à indenização securitária DPVAT no importe de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Citada, a parte requerida 

apresentou contestação alegando preliminar de necessidade de 

adequação do valor da causa (ID n.º 28263805). Por fim, o autor 

apresentou réplica em ID n.º 28832169. E os autos vieram-me conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento 

ordinário em que a parte autora pleiteia que a ré seja condenada à 

indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Argumentou a parte requerida, em sede de preliminar, 
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que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico 

almejado pela parte autora, porque a lesão relatada na peça de ingresso 

facilmente permite concluir que não lhe acarretou incapacidade 

permanente. Ocorre que não se pode adentrar no mérito de citada 

alegação sem a prévia realização do exame médico pericial, única prova 

apta a avaliar o percentual da incapacidade que acometeu a parte 

requerente. Por tais argumentos, NÃO ACOLHO a impugnação ao valor da 

causa. Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a 

sanear o processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não 

havendo mais preliminares a serem analisadas, DECLARO saneado o 

processo, remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de 

exame pericial, para tanto, desde já 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 (65) 3624-9211 e (65) 9-9637-8410, 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 no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo pagamento será custeado pela parte 

requerida, cujo pagamento deverá ser promovido em 15 (quinze) dias, sob 

pena de se declarar a perda da prova e se promover o julgamento 

antecipado do mérito. No mais, insta salientar que a inversão do ônus 

probatório foi matéria apreciada na decisão de ID n.º 26404412, de modo 

que se encontra abarcada pelo manto da preclusão (art. 507 do NCPC). 

Proceda-se a intimação das partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 

465, § 1º, do Código de Processo Civil) INTIME-SE o perito para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste aceitação expressa quanto à 

nomeação ou apresente pedido de escusa devidamente fundamentado. 

(art. 467, “caput”, NCPC). Caso seja requerido pelo “expert”, AUTORIZO 

desde já o encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em 

vista não se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça. Com a 

comprovação do pagamento da verba honorária, INTIME-SE o perito para 

designar data e horário para a realização do exame médico. Na sequência, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias. (art. 466, §2º, do NCPC) APRESENTADO o laudo médico-pericial, 

INTIMEM-SE as partes, nas pessoas de seus advogados, via DJE, para 

que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Por fim, à 

conclusão para deliberação. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 18 de 

fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003499-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 DECISÃO Processo: 1003499-89.2019.8.11.0013. AUTOR (A): 

PAULO VITOR SANTOS DE SOUZA. RÉU: SEGURADORA LIDER. Vistos. 

Trata-se de ação ordinária de cobrança movida por PAULO VITOR 

SANTOS DE SOUZA em desfavor de SEGURADORA LÍDER. A parte 

requerente alega em sua inicial que, em decorrência de acidente de 

trânsito, ficou inválida, resultando incapacidade para as ocupações 

habituais, não podendo mais praticar as atividades do dia-a-dia, nem 

tampouco para as atividades laborativas, fazendo jus à indenização 

securitária DPVAT no importe de R$ 11.812,50 (onze mil e oitocentos e 

doze reais e cinquenta centavos). Citada, a parte requerida apresentou 

contestação alegando preliminares de necessidade de adequação do 

valor da causa, e de carência da ação (ID n.º 27037651). Por fim, o autor 

apresentou réplica em ID n.º 27600989. E os autos vieram-me conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento 

ordinário em que a parte autora pleiteia que a ré seja condenada à 

indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 11.812,50 (onze mil 

e oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). Como preliminar, a 

requerida arguiu ausência de interesse de agir, face ao recebimento na 

seara administrativa de indenização. Todavia, referida tese defensiva 

confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por ocasião da 

prolação da sentença de mérito. Argumentou a parte requerida, ainda, em 

sede de preliminar, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

proveito econômico almejado pela parte autora, porque a lesão relatada na 

peça de ingresso facilmente permite concluir que não lhe acarretou 

incapacidade permanente. Ocorre que não se pode adentrar no mérito de 

citada alegação sem a prévia realização do exame médico pericial, única 

prova apta a avaliar o percentual da incapacidade que acometeu a parte 

requerente. Por tais argumentos, NÃO ACOLHO a impugnação ao valor da 

causa. Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a 

sanear o processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não 

havendo mais preliminares a serem analisadas, DECLARO saneado o 

processo, remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de 

exame pericial, para tanto, desde já 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 (65) 3624-9211 e (65) 9-9637-8410, 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 no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo pagamento será custeado pela parte 

requerida, cujo pagamento deverá ser promovido em 15 (quinze) dias, sob 

pena de se declarar a perda da prova e se promover o julgamento 

antecipado do mérito. No mais, insta salientar que a inversão do ônus 

probatório foi matéria apreciada na decisão de ID n.º 25415860, de modo 

que se encontra abarcada pelo manto da preclusão (art. 507 do NCPC). 

Proceda-se a intimação das partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 

465, § 1º, do Código de Processo Civil) INTIME-SE o perito para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste aceitação expressa quanto à 

nomeação ou apresente pedido de escusa devidamente fundamentado. 

(art. 467, “caput”, NCPC). Caso seja requerido pelo “expert”, AUTORIZO 

desde já o encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em 

vista não se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça. Com a 

comprovação do pagamento da verba honorária, INTIME-SE o perito para 

designar data e horário para a realização do exame médico. Na sequência, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias. (art. 466, §2º, do NCPC) APRESENTADO o laudo médico-pericial, 

INTIMEM-SE as partes, nas pessoas de seus advogados, via DJE, para 

que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Por fim, à 

conclusão para deliberação. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 18 de 

fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003650-55.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LURDINHA CORDEIRO DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

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):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003650-55.2019.8.11.0013 AUTOR (A): 

LURDINHA CORDEIRO DA CRUZ. RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

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

ordinária de cobrança movida por LURDINHA CORDEIRO DA CRUZ em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER. A parte requerente alega em sua inicial 
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que, em decorrência de acidente de trânsito, ficou inválida, resultando 

incapacidade para as ocupações habituais, não podendo mais praticar as 

atividades do dia-a-dia, nem tampouco para as atividades laborativas, 

fazendo jus à indenização securitária DPVAT no importe de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Citada, a parte requerida apresentou 

contestação alegando preliminar de necessidade de adequação do valor 

da causa (ID n.º 28743734). Por fim, o autor apresentou réplica em ID n.º 

29036810. E os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que a parte 

autora pleiteia que a ré seja condenada à indenização por acidente de 

trânsito no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Argumentou a parte requerida, em sede de preliminar, que o valor atribuído 

à causa não corresponde ao proveito econômico almejado pela parte 

autora, porque a lesão relatada na peça de ingresso facilmente permite 

concluir que não lhe acarretou incapacidade permanente. Ocorre que não 

se pode adentrar no mérito de citada alegação sem a prévia realização do 

exame médico pericial, única prova apta a avaliar o percentual da 

incapacidade que acometeu a parte requerente. Por tais argumentos, NÃO 

ACOLHO a impugnação ao valor da causa. Deste modo, passo então, 

autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a 

produção de provas. Portanto, não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, DECLARO saneado o processo, remetendo-o à fase 

instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, desde 

já 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 (65) 3624-9211 e (65) 

9-9637-8410, 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 no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), cujo pagamento será custeado na fração de 50% (cinquenta por 

cento) pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte autora, que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, reste sucumbente ao término 

do processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 

127/2011/CNJ, e 50% (cinquenta por cento) pela parte requerida, na forma 

do art. 95, caput, do NCPC, devendo comprovar o depósito judicial da 

fração que lhe incumbe no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, insta 

salientar que a inversão do ônus probatório foi matéria apreciada na 

decisão de ID n.º 25901888, de modo que se encontra abarcada pelo 

manto da preclusão (art. 507 do NCPC). Proceda-se a intimação das 

partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 465, § 1º, do Código 

de Processo Civil) INTIME-SE o perito para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste aceitação expressa quanto à nomeação ou apresente 

pedido de escusa devidamente fundamentado. (art. 467, “caput”, NCPC). 

Caso seja requerido pelo “expert”, AUTORIZO desde já o encaminhamento 

de cópias dos termos do processo, tendo em vista não se tratar de feito 

que tramita sob segredo de justiça. Com a comprovação do pagamento da 

verba honorária, INTIME-SE o perito para designar data e horário para a 

realização do exame médico. Na sequência, INTIMEM-SE as partes, via 

DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. (art. 466, §2º, do NCPC) 

APRESENTADO o laudo médico-pericial, INTIMEM-SE as partes, nas 

pessoas de seus advogados, via DJE, para que se manifestem, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Por fim, à conclusão para deliberação. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 18 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000990-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE STINGELLIN VERLINDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (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 DESPACHO Processo: 1000990-88.2019.8.11.0013 AUTOR (A): 

JAQUELINE STINGELLIN VERLINDO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS. Vistos. Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao 

Cartório Distribuidor para que seja procedida a regularização dos registros 

e da autuação do feito, fazendo-se constar que se trata de ação de 

execução contra Fazenda Pública. Ademais, nos termos do art. 534 do 

Novo Código de Processo Civil, INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro 

Social para oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, 

encaminhando demonstrativo do débito. Se não houver impugnação, seja 

pelo decurso do prazo “in albis”, seja pela concordância expressa da 

autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF, 

REQUISITE-SE o pagamento por meio do Presidente do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região, expedindo-se a requisição de pequeno valor 

(RPV) e fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito, observando-se o cálculo apresentado ao ID nº. 

29111007, independentemente de novo despacho. EXPEÇA-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 18 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002719-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (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))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002719-52.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

APARECIDA BENEDITO DA SILVA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. APARECIDA BENEDITO DA SILVA, 

qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR contra BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., com igual qualificação na inicial. Em síntese, 

afirma a autora que contratou um empréstimo consignado em seus 

proventos de aposentadoria, todavia como o pagamento do benefício foi 

suspenso pelo Instituto Nacional do Seguro Social, os pagamentos 

continuaram a ser efetivados por meio de boletos bancários. Ocorre que 

para surpresa da autora, seu nome foi negativado por dívida inexistente, 

uma vez que todos os pagamentos foram por ela honrados. Deste modo, 

requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar 

que o requerido promovesse a exclusão de seu nome dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito e, ao final, que a dívida vencida até o mês 

de agosto de 2019 fosse declarada inexistente e a condenação da 

instituição requerida ao pagamento de compensação monetária pelo dano 

moral que lhe foi infligido. Juntou documentos de Id. 22643280 - Pág. 1 a Id. 

22643570 - Pág. 2. Em decisão encartada em Id. 22672820, deferiu-se o 

pedido de concessão de tutela provisória de urgência e se designou 

audiência de conciliação. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação em Id. 26698023, arguindo a necessidade de retificação do 

polo passivo da demanda e ausência de interesse processual da autora. 

No mais, teceu argumentos concernentes ao mérito da causa. Acostou 

aos autos, documentos de Id. 26698024 - Pág. 1 a Id. 26698026 - Pág. 28. 

Réplica à contestação em Id. 27770471. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório, fundamento e decido. O processo comporta julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que, por envolver matéria de fato e de 

direito, prescinde de realização de provas em audiência, nos precisos 

termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Logo, constatada a possibilidade de 

julgamento da lide é dever do magistrado, e não sua faculdade, passar à 

prolação de sentença. PRELIMINARMENTE. O fornecedor aparente é 

aquele que, embora não tendo participado do processo de prestação de 

serviço, apresenta-se como fornecedor pela colocação do seu nome, 

marca ou outro sinal de identificação no produto que foi fabricado por um 

terceiro. O fornecedor aparente não participa necessariamente do 
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fornecimento do serviço, porém, ele associa seu nome a essa marca e, 

portanto, passa a ser entendido, aos olhos do consumidor, como se fosse 

uma mesma empresa. É nessa aparência que reside o fundamento para a 

responsabilização deste fornecedor. Não se exige do consumidor, vítima 

de evento lesivo, que investigue para saber se são empresas autônomas 

ou não, nem quem foi o real fornecedor do serviço. Assim, a legislação 

consumerista abraçou a teoria da aparência para responsabilizar aquele 

que, a despeito de não participar diretamente do processo de fabricação 

do produto ou prestação do serviço, por ostentar a marca por ele utilizada, 

passa a ser responsabilizado pelos danos decorrentes dessa relação. A 

teoria da aparência, amplamente adotada no direito brasileiro, foi 

estruturada para proteção do terceiro de boa-fé, prestigiando aquele que 

se porta com lealdade em nome da segurança jurídica. Nesse sentido, 

trago à baila a ementa do seguinte julgado. Vejamos: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DAS RÉS. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ BANCO BRADESCO QUE DEVE SER 

AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. EMPRESAS COMPONENTES DO 

MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO. PRECEDENTES - "Sendo 

integrantes do mesmo conglomerado econômico - que se caracteriza pela 

detecção do nexo de coordenação entre empresas coirmãs, numa 

atuação empresarial que se dá independente do controle e fiscalização de 

uma sobre a outra -, Banco Bradesco S/A e Banco Bradescard S/A atuam 

encadeados no ramo de cartões de crédito, e, por isso, podem ser 

demandados individualizadamente ou em conjunto. Ainda que cada um 

deles tenha vida jurídica própria e autônoma, isso não deve servir de 

subterfúgio para impedir ou de entrave para dificultar que o consumidor 

exerça o direito de vindicar, em Juízo, a reparação pelo dano imaterial que 

diz ter sofrido, até porque, em última análise, ambos são identificados pelo 

mesmo signo, cevado ao longo de décadas" (TJ-SC - RI: 

0 3 0 0 3 2 8 1 0 2 0 1 5 8 2 4 0 0 9 0  C a p i t a l  -  N o r t e  d a  I l h a 

0300328-10.2015.8.24.0090, Relator: Janine Stiehler Martins, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Primeira Turma de Recursos - Capital) Portanto, 

RECHAÇO a alegação de necessidade de retificação da autuação. Lado 

outro, no que diz respeito à alegação de ausência de interesse 

processual, é certo que 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 CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ESGOTAMENTO DA VIA 

ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

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) 

Portanto, AFASTO a alegação de ausência de interesse processual. 

Considerando a inexistência de matéria preliminar, passo a sanear o feito. 

DO MÉRITO. Conforme mencionado no introito da presente decisão, afirma 

a autora que contratou um empréstimo consignado em seus proventos de 

aposentadoria, todavia como o pagamento do benefício foi suspenso pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social, os pagamentos continuaram a ser 

efetivados por meio de boletos bancários. Compulsando-se detidamente 

os elementos de prova engendrados aos autos, conclui-se que o nome da 

autora foi inserido junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito 

devido à suposta falta de pagamento das parcelas vencidas de 7 de maio 

de 2016 a 7 de agosto de 2019 (“vide” Id. 22643559). Acontece que do 

exame dos documentos anexados aos Ids. 22643542 - Pág. 9 a 22643542 

- Pág. 19 e de Ids. 22643549 - Pág. 1 a 22643558 - Pág. 1, constata-se 

que a autora efetuou os pagamentos que culminaram com a inserção de 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Sublinhe-se que o réu 

não juntou qualquer documento capaz de infirmar a veracidade das 

informações comprovadas pela autora, deixando de se atentar quanto ao 

ônus da prova que lhe incumbe (NCPC, art. 373, II). Restando de sobejo 

comprovado o pagamento integral da dívida em data anterior à inclusão do 

nome da autora no SCPC em relação ao retrocitado débito, cristalino está, 

portanto, o ato ilícito praticado pelo réu. a) DA VERIFICAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL. Maria Helena Diniz aponta a existência de três elementos, a saber: 

a) existência de uma ação, comissiva ou omissiva, qualificada 

juridicamente, isto é, que se apresenta como um ato ilícito ou lícito, pois ao 

lado da culpa como fundamento da responsabilidade civil há o risco; b) 

ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado à vítima; c) nexo de 

causalidade entre o dano e a ação, o que constitui o fato gerador da 

responsabilidade. Já Carlos Roberto Gonçalves aponta quatro 

pressupostos da responsabilidade civil: a) ação ou omissão; b) culpa ou 

dolo do agente; c) relação de causalidade; d) dano. Por sua vez, Sérgio 

Cavalieri Filho prega que são três os elementos: a) conduta culposa do 

agente; nexo causal; b) dano. Desse modo, a despeito de a doutrina 

atribuir nuances distintos aos elementos caracterizadores da 

responsabilidade civil, prevalece o entendimento de que para que nasça o 

dever de indenizar, deve-se verificar a presença de: a) uma conduta 

humana; b) da culpa genérica ou lato sensu; c) do nexo de causalidade e; 

d) do dano ou prejuízo. Sendo assim, destrinchando o caso ora submetido 

a exame, constata-se ( I ) existência da conduta da requerida, 

materializada na inserção de registro negativo em nome da autora; ( II ) a 

provocação de prejuízo de ordem imaterial à autora, consubstanciado no 

abalo de seu crédito no mercado, acarretando-lhe um dano moral “in re 

ipsa”; ( III ) o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora. Saliente-se que a 

verificação da presença do elemento culpa “lato sensu” não é necessário 

no caso sob exame, conforme exegese do art. 14, “caput”, do CDC. Logo, 

caracterizados estão os elementos ensejadores da responsabilidade civil 

objetiva do réu. b) DO DANO MORAL: Sílvio de Salvo Venosa conceitua o 

dano moral como “o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual 

da vítima. Ainda como demonstra o brilhante autor, será moral o dano que 

ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de 

comportamento, ou, como definimos, um desconforto comportamental a 

ser examinado em cada caso”. A definição de dano moral traz ínsita a 

ideia de que a dignidade da pessoa humana constitui um patrimônio e, 

como tal, necessita ser preservado das intercorrência havidas no seio 

social. O artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal coloca como um dos 

fundamentos da nação o princípio da dignidade da pessoa humana. No 

entendimento de Alexandre de Morais : “A dignidade da pessoa humana é 

um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. O direito à vida, à honra, à intimidade, à 

integridade, entre outros, aparecem como consequência imediata da 

consagração da dignidade da pessoa humana, como fundamento basilar 

da Constituição Federal. Ademais, tais direitos igualmente têm previsão 

constitucional expressa no artigo 5º, caput e inciso X. Nos dizeres 

precisos de Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade humana é: “Aquela 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 

do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 

de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. O 

mandamento constitucional consagrou o valor da dignidade da pessoa 

humana como princípio máximo e o elevou, de maneira inconteste, a uma 

categoria culminante em nosso ordenamento jurídico, na qualidade de 

norma jurídica fundamental. Por tais razões, a proteção à moral é uma 

forma de dar efetividade a esse preceito constitucional, valorizando a 

convivência social e a dignidade humana. No caso ora vergastado, a 

dignidade dos autores foi violada pelo fato de terem seus nomes incluídos 
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nos órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha sido comprovada a 

existência da relação jurídica ensejadora da negativação. Quanto ao 

montante da 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 ) CONFIRMAR a tutela de 

urgência deferida no ID nº. 22672820. ( ii ) DECLARAR a inexistência e, 

por consequência, a inexigibilidade dos débitos incluídos no SCPC em 

nome da autora, relativamente ao contrato nº. 805230563, referente às 

parcelas vencidas de 7 de maio de 2016 a 7 de agosto de 2019, e, 

eventualmente, as que tenham sido pagas durante o curso do processo. ( 

iii ) CONDENAR o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A a 

compensar o dano moral provocado em APARECIDA BENEDITO DA SILVA, 

mediante o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos 

autores, corrigidos monetariamente a partir da sentença pelo INPC/IBGE, e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da inserção da 

restrição dos nomes dos autores junto aos órgão de proteção ao crédito 

(17/08/2018), “ex vi” da Súmula nº 54/STJ. Em decorrência do princípio da 

causalidade, e em razão da parte autora ter sucumbido em parte mínima do 

pedido, CONDENO o réu ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem 

como em honorários advocatícios no patamar equivalente a 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, 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, 18 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003042-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

C DA ROCHA E MARTINS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LEANDRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, dar 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002093-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RICARDO TABORDA DEL RIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERRO VELHO DO XAROPINHO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, dar 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE GRIGORIO MILITAO E SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

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

AVIANCA (REQUERIDO)

GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003212-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA SEICO KIHARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-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))

 

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: 1000119-58.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EMETRA -EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PAROLIN OAB - MT8023-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (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: 1003214-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE AKEMI KIHARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002730-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL DE SOUZA ROSA PESCADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001534-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISON DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogada do requerido para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-90.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANO MAYAH BARBOSA PORTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANO MAYAH BARBOSA PORTO OAB - MT26758/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000425-90.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:STEPHANO 

MAYAH BARBOSA PORTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

STEPHANO MAYAH BARBOSA PORTO POLO PASSIVO: AGENTE DE 

ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA 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: Conciliação 1 Data: 31/03/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: . 18 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: 8010510-94.2012.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORREA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para fazer a devolução dos valores 

liberados a maior no presente processo, conforme solicitação do 

advogado da parte promovida e Decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-75.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER DE SOUZA & MARTINS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE TATIANE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000426-75.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:SANDER DE 

SOUZA & MARTINS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

REGINA PIRES DA COSTA POLO PASSIVO: GISELE TATIANE 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: Conciliação 1 

Data: 31/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 18 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: 1000427-60.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER DE SOUZA & MARTINS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE TATIANE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000427-60.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:SANDER DE 

SOUZA & MARTINS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

REGINA PIRES DA COSTA POLO PASSIVO: GISELE TATIANE 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: Conciliação 1 

Data: 31/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 18 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: 1003086-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LUCAS CANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003086-13.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LOURDES LUCAS CANCIO 

REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória, bem como em razão da revelia a ser 

reconhecida. FUNDAMENTO E DECIDO Ausente preliminar, passo à análise 

do mérito. Antecipo o mérito. Declaro a revelia do reclamado. Compulsando 

os autos verifico que conforme termo de audiência de conciliação, que o 

Reclamado ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS 

não compareceu ao ato, e também não apresentou contestação, seguindo 

a inteligência da sumula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia 

se impõe: SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. A 

contestação é a peça de defesa onde o réu deve concentrar todos os 

seus argumentos e alegações, respondendo a todas as questões 

colocadas pelo autor na petição inicial. A revelia ocorre quando o réu não 

responde ao chamamento judicial, deixando de apresentar sua defesa no 

processo ou apresentando de forma intempestiva. Na verdade, além de 

configurada a revelia quando o réu deixa transcorrer o prazo para 

contestar, não apresentando resposta, parcelas relevantes da doutrina e 

da jurisprudência entendem que também ocorre a revelia quando a 

contestação é apresentada depois do prazo legal. O fato de o réu ficar 

inativo no processo acarretará sua revelia, a revelia se constitui, 

precisamente, na ausência de participação do requerido no processo, o 

que acarretará a esse sujeito severas consequências quanto a seus 

direitos processuais. Pois bem. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 
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buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além da ação 

ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. In casu, trata-se de ação de inexigibilidade de 

débitos c/c Indenização por Danos Morais promovida por LOURDES 

LUCAS CANCIO em face de ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA SA, requerendo, em síntese, a condenação da reclamada a 

indenizar por danos morais em virtude de negativação indevida, pugna 

pela inexigibilidade dos débitos, inversão do ônus da prova nos termos do 

CDC e os benefícios da justiça gratuita. Narra a promovente que é 

consumidora da reclamada registrada na Unidade Consumidora 454338, 

nesta comarca de Pontes e Lacerda. Que nunca residiu, não tem imóvel 

locado e nem de sua propriedade na comarca de Cuiabá. Porem, eis que a 

ré inseriu diversas débitos em seu nome, e também junto aos órgãos de 

proteção ao credito, fazendo constar diversas negativações indevidas em 

seu nome, todas originadas pela ré. Na audiência de conciliação, a parte 

Reclamada não compareceu apesar de devidamente intimada, conforme 

AR ID 18238194, também não se fez representar por preposto. Pontuo 

ainda, que a requerida também não apresentou contestação. O Enunciado 

nº. 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

(destaquei e negritei). Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, 

o comparecimento pessoal da parte na audiência é obrigatório, tratando-se 

de pessoa jurídica, pode ser representada por preposto. Cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica 

ser representada por preposto, caso contrário serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Preleciona o artigo 20 da lei 9.099/95: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. 

(destaquei e negritei). Estando devidamente comunicado o réu da 

necessidade do seu comparecimento em audiência, inclusive para articular 

defesa, e assim não proceder, será declarado revel, reputando-se 

verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do autor.(grifei e 

negritei) Logo não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência do Reclamado, na audiência de 

instrução e julgamento, deve ser imposto os efeitos da revelia. Assim, 

DECRETO A REVELIA DA PARTE RECLAMADA. Como se viu nestes autos, 

o caso de refere a negativação indevida, alegando ainda que com tal 

situação, criou-se grande constrangimento a si de natureza moral. 

Quantas pessoas são prejudicadas diariamente por tal situação, e nada se 

resolve, e as Empresas de Telefonia continuam em dificultar a resolver tais 

demandas na seara administrativa de forma célere e ágil, desrespeitando 

o seu cliente/usuário/consumidor. Portanto, restou-se comprovado a 

responsabilidade da empresa Requerida, entretanto, é de se salientar que 

o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e 

severidade. Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, 

e com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, Julgo Parcialmente Procedente os pedidos iniciais, para declarar 

a inexigibilidade dos débitos debatidos nestes autos, de forma CONDENO a 

Reclamada, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, 

no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à Reclamante, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros simples no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, também a partir desta decisão. 

DETERMINO liminarmente a baixa das restrições sob pena de multa diária 

fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar 

a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 30 de maio de 

2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003086-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LUCAS CANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (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))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 30 de março de 2020, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-53.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de abril de 2020, às 13h20min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARVALHO & ARAUJO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIO ANTONIO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000565-61.2019.8.11.0013. REQUERENTE: CARVALHO & ARAUJO LTDA 

- EPP REQUERIDO: CLESIO ANTONIO PEREIRA Vistos, etc. Designe-se 

nova audiência e cite-se. PONTES E LACERDA, 18 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-30.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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ADEMIR FRANCISCO DE BRITO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ARRUDA LIMA OAB - MT23001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RIBEIRO OBARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte promovida acerca da devolução do prazo recursal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001635-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JHONATAN LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da promovente para, no prazo legal, apresentar 

endereço atualizado do devedor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO PEREIRA LARA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da promovente para, no prazo legal, informar nos 

autos endereço atualizado do devedor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILCE AUXILIADORA DE MELO SEVERINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GREGORIO GOMES OAB - MT24058/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA SEGATTO ALVES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE FOI EXPEDIDO CARTA DE CITAÇÃO PARA A PARTE 

PROMOVIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILCE AUXILIADORA DE MELO SEVERINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GREGORIO GOMES OAB - MT24058/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA SEGATTO ALVES (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte autora para, no prazo legal, requerer o 

que de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000270-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

ACE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte do inteiro teor da r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000270-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

ACE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para efetuar o pagamento do valor 

da condenação solidária, conforme sentença

Decisão

Decisão 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)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000413-76.2020.8.11.0013. AUTOR: AURICIA BATISTA DE ALMEIDA 

BORGES SILVA REQUERIDO: BANCO PAN 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 
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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, 18 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002359-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GEISEBEL NASCIMENTO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-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: 

1002359-20.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GEISEBEL NASCIMENTO DE 

MORAES REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Defiro à 

parte recorrente os benefícios da justiça gratuita. Recebo o recurso 

apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte 

recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). 

Considerando que já foram apresentadas as contrarrazões ou decorreu o 

prazo legal sem manifestação da parte recorrida, remetam-se os autos à 

Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. Pontes e 

Lacerda, 18 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000503-21.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MACEDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-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: 

1000503-21.2019.8.11.0013. REQUERENTE: BURITI IND. E COM. DE 

MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: FERNANDO 

MACEDO DE OLIVEIRA 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, 18 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002697-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU SANTANA BACA (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:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-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: 

1002697-28.2018.8.11.0013. REQUERENTE: IRINEU SANTANA BACA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Recebo o recurso apenas no 

efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte recorrente 

(art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). Considerando que 

já foram apresentadas as contrarrazões ou decorreu o prazo legal sem 

manifestação da parte recorrida, remetam-se os autos à Eg. Turma 

Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 18 

de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002080-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALACRINO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA JULIA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (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: 

1002080-34.2019.8.11.0013. INTERESSADO: NILSON ALACRINO DA 

SILVA REQUERIDO: ZILDA JULIA NASCIMENTO Vistos, etc. NILSON 

ALACRINO DA SILVA pôs embargos de declaração contra a sentença, 

alegando a existência de omissão e contradição, porquanto não foi 
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apreciado o pedido de produção de prova testemunhal e o feito foi julgado 

improcedente por não ter sido provado o fato constitutivo do direito da 

autora. 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, e contraditória, 

pois julgou improcedente o pedido por falta de provas. Ante o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão e a 

contradição, e DECLARO A NULIDADE do processo, por cerceamento de 

defesa, desde a sentença do ID 26438653, e determino a reabertura da 

instrução, com a designação de audiência de instrução e julgamento para 

oitiva das testemunhas já arroladas pelas partes, a ser presidida pela 

Juíza Leiga credenciada deste juízo. Intimem-se. Aguarde-se o término do 

processo seletivo de credenciamento da Juíza Leiga e, uma vez 

credenciada, encaminhem-se os autos a ela para designar data e horário 

da audiência de instrução e julgamento, intimando-se as partes. Pontes e 

Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LOURENCO GONZALEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA OAB - MT19847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR VILELA REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(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: 

1001335-54.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JEFERSON LOURENCO 

GONZALEZ REQUERIDO: ADEMAR VILELA REIS Vistos, etc. ADEMAR 

VILELA REIS opôs embargos de declaração contra a sentença, alegando a 

existência de omissão, porquanto não foram apreciados a preliminar de 

incompetência do juizado especial, a preliminar de ilegitimidade ativa, o 

pedido de declaração de culpa concorrente entre as partes, e não foi 

apreciado o pedido de depoimento pessoal do requerido e da requerente, 

e de prova pericial. A parte embargada se manifestou pedindo o não 

acolhimento dos embargos de declaração e condenação do embargante 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 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 

as preliminares apontadas na contestação. Passo assim à análise do 

pedido omitido. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

Argui a parte ré a incompetência do Juizado Especial, sob fundamento de 

que a lide é complexa e demanda produção de prova pericial. Contudo, 

analisando os autos, verifico que razão não lhe assiste, eis que não há 

necessidade de prova pericial para apurar a culpa pelo acidente de 

trânsito discutido nos autos, basta a análise da documentação carreada e 

a aplicação das regras processuais de distribuição do ônus da prova, as 

quais são suficientes para deslinde da controvérsia. Desse modo, 

REJEITO a preliminar. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA Argui a parte 

ré a ilegitimidade ativa, sustentando que o veículo está registrado em nome 

de Viviane Batista da Cruz. Ocorre que o automóvel é bem móvel, cuja 

propriedade se transfere mediante tradição, sendo que o registro no 

Detran é meramente administrativo. Estando o veículo na posse do autor 

no momento do acidente, é ele parte legítima para pleitear indenização 

pelos danos ocorridos no acidente. Desse modo, REJEITO A PRELIMINAR 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA Argui a parte ré o 

cerceamento de defesa, pois não foram apreciados os pedidos de 

produção de prova pericial e de depoimento pessoal do requerido e da 

parte autora. Quanto ao pedido de prova pericial, restou prejudicado, em 

razão da rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial. No 

que tange ao depoimento pessoal do requerido, é defeso à parte pedir seu 

próprio depoimento pessoal. De igual forma, entendo inócuo o pedido de 

depoimento pessoal da parte autora, pois simplesmente iria repetir os 

argumentos já expostos na petição inicial. Da leitura da contestação, 

verifica-se que a parte ré não formulou pedido de produção de prova 

testemunhal. Logo, não há provas a produzir no feito, estando apto para 

sentença, a qual já foi proferida. Não há cerceamento de defesa. DAS 

DEMAIS ALEGAÇÕES Quanto às demais alegações da parte, trata-se de 

insatisfação quanto ao mérito da demanda, à análise dos fatos e à 

aplicação do direito aos fatos apurados, razão pela qual devem ser 

deduzidas pela via recursal adequada. Ante o exposto, ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão e decidir acerca das 

preliminares arguidas, rejeitando-as na forma da fundamentação supra, 

mantendo a sentença quanto ao demais. Deixo de condenar a parte 

embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não 

verificar tal hipótese, sobretudo porque os embargos de declaração foram 

acolhidos. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA SILVA SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(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: 

1001692-34.2019.8.11.0013. INTERESSADO: FRANCISCA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos, etc. 

FRANCISCA SILVA SOUZA opôs embargos de declaração contra a 

sentença do ID26583738, alegando a existência de omissão, porquanto a 

alegação de que há anotação preexistente não procede, vez que a autora 

também ingressou judicialmente contra a Telefônica Brasil S/A nos autos 

1001691-49.2019.8.11.0013 e obteve sentença favorável. 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, não vislumbro 

a existência do vício aventado. Com efeito, a decisão embargada não é 

omissa quanto ao ponto discutido, pois a parte autora nunca sequer 

mencionou que havia ingressado com outra ação referente à outra 

anotação preexistente. Ora, se a parte não trouxe tal alegação para ser 

discutida, como poderia este juízo sobre ela decidir? Nem se diga que este 

juízo deveria saber que a ação existe, porque proferiu sentença no outro 

processo. Cabe às partes trazer em juízo, no bojo de cada ação, suas 

respectivas alegações, não podendo o juízo trazer aos autos informações 

outras, sob pena de violação ao art. 10 do CPC. Apenas para mencionar, é 

costume dos advogados e partes entrar com uma ação para cada 

negativação, com intuito de obter mais e mais indenizações, em vez de 

uma única ação para discutir todas, como deveriam. Se optaram pela 

primeira estratégia, devem arcar com os riscos dela. Recapitulando, na 

petição inicial e nas petições subsequentes nunca houve menção à 

existência de outra ação para discutir a anotação preexistente. Logo, por 

lógica, a sentença que não enfrentou tal tese, que nunca foi posta em 

juízo, não é omissa. Não pode a parte inovar em suas alegações em sede 

de embargos de declaração. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a decisão 

embargada. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002805-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUCAS LOPES MARIO (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:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (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: 

1002805-57.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GABRIEL LUCAS LOPES 

MARIO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. BANCO BMG S/A opôs 

embargos de declaração contra a sentença, alegando a existência de 

contradição, porquanto na fundamentação constou ser devida a 

devolução em dobro do valor de R$ 184,40; mas no dispositivo constou a 

devolução simples do valor de R$ 1.184,64. 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 contraditória quanto 

ao ponto discutido, e o parágrafo que constou na fundamentação é que é 

o errado, pois não guarda nenhuma relação com os autos. O valor que 

consta no dispositivo é o correto, pois foi declarada a inexistência integral 

do débito. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

para sanar a contradição e suprimir da sentença o seguinte parágrafo: 

"Quanto aos danos materiais, entendo devida e devolução do valor 

descontado indevidamente, mas apenas do mês de junho/2016 (R$ 

184,40), o único com comprovação nos autos, em dobro, nos termos do 

artigo 42, § único do CDC", mantendo o restante do teor. Intimem-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002085-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DA SILVA DEOCLECIANO 01862683190 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (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: 

1002085-56.2019.8.11.0013. REQUERENTE: DANIEL SOARES 

GONCALVES REQUERIDO: THIAGO DA SILVA DEOCLECIANO 

01862683190 Vistos, etc. DANIEL SOARES GONÇALVES opôs embargos 

de declaração contra a sentença, alegando a existência de obscuridade, 

porquanto não foram observadas as Súmulas 43 e 54 do STJ na correção 

monetária e juros da indenização por dano material. 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 obscura, porquanto 

frontalmente contrária ao entendimento jurisprudencial dos Tribunais 

Superiores, Sumulado nos enunciados 43 e 54 do STJ, no que concerne à 

correção monetária e juros da indenização por dano material. Ante o 

exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a 

obscuridade e retificar a sentença do ID 26484255, para constar que a 

indenização por dano material deverá ser corrigida monetariamente e 

acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da 

data do evento danoso (07/08/2017), conforme Súmulas 43 e 54 do STJ. 

Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002636-36.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DINAEL ALVES DE FREITAS 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-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: 

1002636-36.2019.8.11.0013. REQUERENTE: DINAEL ALVES DE FREITAS 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. BANCO BMG S/A pôs 

embargos de declaração contra a sentença, alegando a existência de 

omissão, porquanto não foi apreciada a revogação da tutela de urgência 

em razão da improcedência do pedido inicial. A parte embargada não se 

manifestou. 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. Julgado improcedente o pedido inicial, a 

revogação da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão e 

expressamente revogar a tutela de urgência outrora deferida. Intimem-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSO CACIANO PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(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):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001820-54.2019.8.11.0013. REQUERENTE: DEMILSO CACIANO PONTES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. DEMILSO CACIANO 

PONTES opôs embargos de declaração contra a sentença do ID 

26502448, alegando a existência de omissão e contradição, porquanto 

não teria apreciado as alegações de inexistência de débito e o pagamento 

informado na inicial. A parte embargada não se manifestou. 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 
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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 

omissa nem contraditória quanto ao ponto discutido, pois as premissas 

maiores e as premissas menores nela constantes guardam relação com a 

conclusão a que chega. Neste ponto, cumpre ressaltar que “A contradição 

que dá ensejo a embargos de declaração (inciso I do art. 535 do CPC) é a 

que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a 

contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o 

dispositivo não decorre logicamente da fundamentação. [...] 5. Recurso 

especial improvido." (REsp 665.683/MG, 1ª Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, DJ de 10/03/2008). 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, 18 de 

fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002807-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUCAS LOPES MARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002807-27.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GABRIEL LUCAS LOPES 

MARIO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. BANCO BMG S/A opôs 

embargos de declaração contra a sentença, alegando a existência de 

contradição, porquanto na fundamentação constou ser devida a 

devolução em dobro do valor de R$ 184,40; mas no dispositivo constou a 

devolução simples do valor de R$ 7.820,31. Aduz, ainda, que o valor de 

R$ 7.820,31 já é corrigido pela parte autora, devendo ser corrigido a partir 

de novembro/2018. 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 contraditória quanto ao ponto discutido, e o 

parágrafo que constou na fundamentação é que é o errado, pois não 

guarda nenhuma relação com os autos. O valor que consta no dispositivo 

é o correto, pois foi declarada a inexistência integral do débito. Ante o 

exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a 

contradição e suprimir da sentença o seguinte parágrafo: "Quanto aos 

danos materiais, entendo devida e devolução do valor descontado 

indevidamente, mas apenas do mês de junho/2016 (R$ 184,40), o único 

com comprovação nos autos, em dobro, nos termos do artigo 42, § único 

do CDC". ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, também, para 

determinar que a correção monetária e juros da indenização por dano 

material deve ser a partir de novembro/2018, para evitar enriquecimento 

indevido do autor. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002937-80.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BUENO MAMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-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: 

1002937-80.2019.8.11.0013. REQUERENTE: LUIZ BUENO MAMORE 

REQUERIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. LUIZ BUENO MAMORE opôs embargos de 

declaração contra a sentença do ID 28118882, alegando a existência de 

contradição, porquanto as telas tidas como prova para considerar a 

existência da dívida são trazidas em nome de terceiro. 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, não vislumbro a 

existência do vício aventado. Com efeito, a decisão embargada não é 

contraditória quanto ao ponto discutido, pois as premissas maiores e as 

premissas menores nela constantes guardam relação com a conclusão a 

que chega. Neste ponto, cumpre ressaltar que “A contradição que dá 

ensejo a embargos de declaração (inciso I do art. 535 do CPC) é a que se 

estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição 

do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não 

decorre logicamente da fundamentação. [...] 5. Recurso especial 

improvido." (REsp 665.683/MG, 1ª Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, DJ de 10/03/2008). 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, 18 de 

fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002887-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GESIELE DA ROCHA RODRIGUES BANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002887-54.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GESIELE DA ROCHA 

RODRIGUES BANA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. GISELE 

DA ROCHA RODRIGUES BANA opôs embargos de declaração contra a 

sentença, alegando a existência de contradição, porquanto a 

fundamentação da sentença fala em restituição em dobro, mas o 

dispositivo condenou à restituição simples. A parte embargada não se 

manifestou. 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 

contraditória quanto ao ponto discutido. Ante o exposto, ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a contradição e acrescentar ao 

dispositivo a expressão "em dobro", passando a ter a seguinte redação: 

b) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante o valor R$ 

1.157,05 (um mil, cento e cinquenta e sete reais e cinco centavos), em 

dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do 
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CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Pontes 

e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002266-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(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: 

1002266-57.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ALVARO ADALBERTO 

MACIEL CARNEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. ENERGISA MATO GROSSO 

pôs embargos de declaração contra a sentença do ID 26484947, alegando 

a existência de contradição, porquanto há contas pagas e isso constitui 

indício do vínculo de consumo. 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, não vislumbro a existência do vício aventado. Com 

efeito, a decisão embargada não é contraditória quanto ao ponto discutido, 

pois as premissas maiores e as premissas menores nela constantes 

guardam relação com a conclusão a que chega. Neste ponto, cumpre 

ressaltar que “A contradição que dá ensejo a embargos de declaração 

(inciso I do art. 535 do CPC) é a que se estabelece no âmbito interno do 

julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, 

como quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da 

fundamentação. [...] 5. Recurso especial improvido." (REsp 665.683/MG, 1ª 

Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 10/03/2008). 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. Deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé, por entender que os embargos não são 

protelatórios. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PINTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-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):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000105-11.2018.8.11.0013. REQUERENTE: PAULO PINTO ROSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Embargos de declaração - rejeita Vistos, etc. ENERGISA MATO 

GROSSO opôs embargos de declaração contra a sentença do ID 

26480613, não alegando a existência de omissão, nem obscuridade, nem 

contradição, mas apenas impugnando o valor arbitrado a título de dano 

moral, sustentando que tem que ser reduzido A parte embargada não se 

manifestou. 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, verifico que os 

embargos são meramente protelatórios, pois a parte embargante sequer 

alegou a existência de omissão, de obscuridade ou contradição, 

insurgindo-se tão somente quanto ao valor do dano moral, matéria que é 

reservada para o recurso inominado. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a decisão 

embargada. Reconheço os embargos de declaração como meramente 

protelatórios e CONDENO a embargante ao pagamento de multa em favor 

do embargado, no montante de 1% (um por cento) do valor atualizado da 

condenação. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003250-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHESSICA MARA DINIZ LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALHAS ROCHA -ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(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: 

1003250-75.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JHESSICA MARA DINIZ LIMA 

REQUERIDO: CALHAS ROCHA -ME Vistos, etc. CALHAS ROCHA ME pôs 

embargos de declaração contra a sentença, alegando a existência de 

omissão, porquanto não foi apreciado o pedido contraposto. 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. Com 

relação ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pleiteado pela parte ré, 

esta mesma admite que se trata de serviço que foi executado mas não foi 

pactuado o valor desde o início, e assim não pode ser acolhido o pedido, 

vez que o prestador de serviço realizou o serviço sem prévia pactuação 

anterior com o consumidor, não sendo possível, em sede de pedido 

contraposto, arbitrar um preço por estimativa. Quanto ao valor de R$ 

446,00 (quatrocentos e quarenta e seis reais), que seria remanescente do 

preço do contrato, nenhuma das partes juntou documentos que 

demonstrem o real preço pactuado, razão pela qual não há como aferir 

qual foi o preço do contrato e quanto foi pago ou se deixou de pagar. 

Logo, não há como acolher o pedido. Ante o exposto, ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão e JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. Intimem-se. Pontes e 

Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010498-75.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RODRIGUES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARTINS DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES OAB - MT23380/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT11335-O (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: 

8010498-75.2015.8.11.0013. EXEQUENTE: MARINA RODRIGUES DE 

FREITAS EXECUTADO: FRANCISCO MARTINS DE SOUZA FILHO Vistos, 

etc. Considerando a certidão da Secretaria no ID 27824536, reconheço a 

intempestividade dos embargos de declaração do ID 24163199 e, via de 

consequência, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo na íntegra a decisão embargada. Revogo a decisão do ID 

24182642. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e intime-se a 

parte vencedora para, se necessário, formular pedido de cumprimento da 

sentença em 10 dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, 

com baixa. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002470-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA DE JESUS OLIVEIRA OAB - MT26001/O (ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/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 PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002470-38.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: MARCIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

ESTADO DE MATO GROSSO pôs embargos de declaração contra a 

sentença, alegando a existência de omissão, porquanto não foi apreciada 

a impugnação ao cumprimento de sentença do ID 22389788 e 22389789. 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 a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso. Em 

verdade, a sentença do ID 26385409 foi lançada de forma totalmente 

equivocada e por engano, pois a parte executada concordou 

expressamente com o valor apresentado pelo Estado de Mato Grosso, 

conforme ID 25616418. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para sanar a omissão/contradição, REVOGAR a decisão 

do ID 26385409 e SUBSTITUÍ-LA por outra, que assim segue: 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 que a parte exequente concordou com o valor 

apresentado pela Fazenda Pública no ID 22389789, 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, prejudicada a impugnação ao cumprimento de 

sentença. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002704-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO GERALDES NUNES (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:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (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: 

1002704-20.2018.8.11.0013. REQUERENTE: EDNO GERALDES NUNES 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. BANCO BMG S/A opôs 

embargos de declaração contra a sentença, alegando a existência de 

contradição, porquanto na fundamentação constou ser devida a 

devolução em dobro do valor de R$ 184,40; mas no dispositivo constou a 

devolução simples do valor de R$ 27.479,93. 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 contraditória quanto 

ao ponto discutido, e o parágrafo que constou na fundamentação é que é 

o errado, pois não guarda nenhuma relação com os autos. O valor que 

consta no dispositivo é o correto, pois foi declarada a inexistência integral 

do débito. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

para sanar a contradição e suprimir da sentença o seguinte parágrafo: 

"Quanto aos danos materiais, entendo devida e devolução do valor 

descontado indevidamente, mas apenas do mês de junho/2016 (R$ 

184,40), o único com comprovação nos autos, em dobro, nos termos do 

artigo 42, § único do CDC", mantendo o restante do teor. Intimem-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002470-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA DE JESUS OLIVEIRA OAB - MT26001/O (ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/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 PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002470-38.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: MARCIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

ESTADO DE MATO GROSSO pôs embargos de declaração contra a 

sentença, alegando a existência de omissão, porquanto não foi apreciada 

a impugnação ao cumprimento de sentença do ID 22389788 e 22389789. 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 a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso. Em 

verdade, a sentença do ID 26385409 foi lançada de forma totalmente 

equivocada e por engano, pois a parte executada concordou 

expressamente com o valor apresentado pelo Estado de Mato Grosso, 

conforme ID 25616418. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para sanar a omissão/contradição, REVOGAR a decisão 

do ID 26385409 e SUBSTITUÍ-LA por outra, que assim segue: 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 que a parte exequente concordou com o valor 

apresentado pela Fazenda Pública no ID 22389789, 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, prejudicada a impugnação ao cumprimento de 

sentença. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002470-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA DE JESUS OLIVEIRA OAB - MT26001/O (ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/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 PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002470-38.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: MARCIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

ESTADO DE MATO GROSSO pôs embargos de declaração contra a 

sentença, alegando a existência de omissão, porquanto não foi apreciada 

a impugnação ao cumprimento de sentença do ID 22389788 e 22389789. 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 a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso. Em 

verdade, a sentença do ID 26385409 foi lançada de forma totalmente 

equivocada e por engano, pois a parte executada concordou 

expressamente com o valor apresentado pelo Estado de Mato Grosso, 

conforme ID 25616418. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para sanar a omissão/contradição, REVOGAR a decisão 

do ID 26385409 e SUBSTITUÍ-LA por outra, que assim segue: 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 que a parte exequente concordou com o valor 

apresentado pela Fazenda Pública no ID 22389789, 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, prejudicada a impugnação ao cumprimento de 

sentença. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 
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9.099/95. Considerando que a parte exequente concordou com o valor 

apresentado pela Fazenda Pública no ID 22389789, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 
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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 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 
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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 a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso. Em 

verdade, a sentença do ID 26385409 foi lançada de forma totalmente 

equivocada e por engano, pois a parte executada concordou 

expressamente com o valor apresentado pelo Estado de Mato Grosso, 

conforme ID 25616418. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para sanar a omissão/contradição, REVOGAR a decisão 

do ID 26385409 e SUBSTITUÍ-LA por outra, que assim segue: 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 que a parte exequente concordou com o valor 

apresentado pela Fazenda Pública no ID 22389789, 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, prejudicada a impugnação ao cumprimento de 

sentença. 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. 
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1002470-38.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: MARCIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

ESTADO DE MATO GROSSO pôs embargos de declaração contra a 

sentença, alegando a existência de omissão, porquanto não foi apreciada 

a impugnação ao cumprimento de sentença do ID 22389788 e 22389789. 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 a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso. Em 

verdade, a sentença do ID 26385409 foi lançada de forma totalmente 

equivocada e por engano, pois a parte executada concordou 

expressamente com o valor apresentado pelo Estado de Mato Grosso, 

conforme ID 25616418. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para sanar a omissão/contradição, REVOGAR a decisão 

do ID 26385409 e SUBSTITUÍ-LA por outra, que assim segue: 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 que a parte exequente concordou com o valor 

apresentado pela Fazenda Pública no ID 22389789, 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, prejudicada a impugnação ao cumprimento de 

sentença. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. 
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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 a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso. Em 
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mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Intimem-se. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002470-38.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: MARCIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 354 de 491



ESTADO DE MATO GROSSO pôs embargos de declaração contra a 

sentença, alegando a existência de omissão, porquanto não foi apreciada 

a impugnação ao cumprimento de sentença do ID 22389788 e 22389789. 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 a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso. Em 

verdade, a sentença do ID 26385409 foi lançada de forma totalmente 

equivocada e por engano, pois a parte executada concordou 

expressamente com o valor apresentado pelo Estado de Mato Grosso, 

conforme ID 25616418. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para sanar a omissão/contradição, REVOGAR a decisão 

do ID 26385409 e SUBSTITUÍ-LA por outra, que assim segue: 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 que a parte exequente concordou com o valor 

apresentado pela Fazenda Pública no ID 22389789, 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, prejudicada a impugnação ao cumprimento de 

sentença. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002470-38.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: MARCIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

ESTADO DE MATO GROSSO pôs embargos de declaração contra a 

sentença, alegando a existência de omissão, porquanto não foi apreciada 

a impugnação ao cumprimento de sentença do ID 22389788 e 22389789. 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 a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso. Em 

verdade, a sentença do ID 26385409 foi lançada de forma totalmente 

equivocada e por engano, pois a parte executada concordou 

expressamente com o valor apresentado pelo Estado de Mato Grosso, 

conforme ID 25616418. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para sanar a omissão/contradição, REVOGAR a decisão 

do ID 26385409 e SUBSTITUÍ-LA por outra, que assim segue: 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 que a parte exequente concordou com o valor 

apresentado pela Fazenda Pública no ID 22389789, 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, prejudicada a impugnação ao cumprimento de 

sentença. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA DE JESUS OLIVEIRA OAB - MT26001/O (ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/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 PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002470-38.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: MARCIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

ESTADO DE MATO GROSSO pôs embargos de declaração contra a 

sentença, alegando a existência de omissão, porquanto não foi apreciada 
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a impugnação ao cumprimento de sentença do ID 22389788 e 22389789. 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 a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso. Em 

verdade, a sentença do ID 26385409 foi lançada de forma totalmente 

equivocada e por engano, pois a parte executada concordou 

expressamente com o valor apresentado pelo Estado de Mato Grosso, 

conforme ID 25616418. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para sanar a omissão/contradição, REVOGAR a decisão 

do ID 26385409 e SUBSTITUÍ-LA por outra, que assim segue: 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 que a parte exequente concordou com o valor 

apresentado pela Fazenda Pública no ID 22389789, 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, prejudicada a impugnação ao cumprimento de 

sentença. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002470-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA DE JESUS OLIVEIRA OAB - MT26001/O (ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/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 PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002470-38.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: MARCIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

ESTADO DE MATO GROSSO pôs embargos de declaração contra a 

sentença, alegando a existência de omissão, porquanto não foi apreciada 

a impugnação ao cumprimento de sentença do ID 22389788 e 22389789. 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 a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso. Em 

verdade, a sentença do ID 26385409 foi lançada de forma totalmente 

equivocada e por engano, pois a parte executada concordou 

expressamente com o valor apresentado pelo Estado de Mato Grosso, 

conforme ID 25616418. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para sanar a omissão/contradição, REVOGAR a decisão 

do ID 26385409 e SUBSTITUÍ-LA por outra, que assim segue: 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 que a parte exequente concordou com o valor 

apresentado pela Fazenda Pública no ID 22389789, 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, prejudicada a impugnação ao cumprimento de 

sentença. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000153-67.2018.8.11.0013
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SONILDA MOREIRA FERNANDES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(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: 

1000153-67.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: SONILDA MOREIRA 

FERNANDES SANTOS EXECUTADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A 

Vistos, etc. DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RN 
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COMÉRCIO VAREJISTA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentou 

impugnação ao cumprimento da sentença (embargos à execução), 

discorrendo acerca da recuperação judicial da executada e arguindo a 

existência de excesso de execução, consistente nos honorários 

advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Intimada, a parte 

exequente não se manifestou. É o relatório. DECIDO. Com efeito, com 

relação à alegação de excesso de execução, razão assiste à parte 

executada, pois o Enunciado 97 do FONAJE exclui a incidência de 

honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença dos 

Juizados Especiais. Desse modo, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para excluir o excesso de execução e 

declaro líquida a execução em R$ 7.457,47 (sete mil, quatrocentos e 

cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) em 26/11/2019. DA 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO Trata-se de cumprimento de sentença 

condenatória proferida contra empresa integrante do Grupo Máquina de 

V e n d a s  –  e m  r e c u p e r a ç ã o  j u d i c i a l  ( P r o c e s s o  n º 

1088556-25.2018.8.26.0100) Conforme já ressaltado nos autos, foi 

deferido pedido de Recuperação Judicial, nos autos nº 

1088556-25.2018.8.26.0100, que versam sobre a recuperação judicial do 

Grupo Máquina de Vendas, em curso perante a 1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, com 

a determinação da suspensão das execuções individuais em face delas, 

durante o chamado “stay period”. Entretanto, com a realização da 

Assembleia Geral de Credores , encerrou-se o prazo de suspensão das 

execuções em curso contra as recuperandas. Na referida Assembleia o 

plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de maneira que os 

créditos concursais sofreram novação e, como tal, as execuções 

individuais contra as recuperandas devem ser extintas. Nesse sentido, já 

decidiu o STJ: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Assim, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária pertencente ao 

Grupo Máquina de Vendas, há dois caminhos a seguir: 1) se o fato 

gerador da demanda é anterior a 28/08/2018, trata-se de crédito 

concursal, que deverá ser pago na forma do plano aprovado, pelo que o 

processo deverá ser extinto, expedindo-se a certidão competente para 

habilitação no juízo recuperacional. 2) se o fato gerador da demanda é 

posterior a 28/08/2018, trata-se de crédito extraconcursal, devendo o 

processo seguir curso, até o momento dos atos expropriatórios, ocasião 

em que a competência passar a ser do juízo recuperacional. Sigo este 

entendimento por analogia à decisão proferida em sede de embargos de 

declaração pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos 

da Recuperação Judicial do Grupo Oi: Assim, acolho os embargos e 

determino que seja oficiada a Presidência do Tribunal de Justiça para 

solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: "Com 

a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os 

processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam 

suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que 

cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) 

deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os 

processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as 

ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da 

doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser 

determinados pelo Juízo da Recuperação". Acerca do limite temporal para 

considerar o crédito como concursal, também decidiu o juízo universal da 

recuperação judicial do Grupo Oi, que pode ser utilizado por analogia: E, 

como concursal, esse juízo da recuperação judicial tem considerado todos 

os créditos, cuja demanda ilíquida tenha se iniciado em razão de fato 

jurídico que precede o deferimento do processamento da Recuperação 

Judicial ocorrido em 20/06/2016, ainda que a sentença ou trânsito em 

julgado sejam posteriores, posição adotada com base na jurisprudência 

mais atual do STJ ( vide ex. Resp 1.447.918 e 1.634.046). O Ofício Circular 

TJMT nº 33/2018-DAP, também referente ao Grupo Oi e que utilizo por 

analogia, orientou que: (...) 3. Os processos que tiverem por objeto 

créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador 

Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os 

organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na 

sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A 

lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização 

para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. É o breve relatório. DECIDO. No caso em comento, verifica-se que 

a decisão que o fato gerador da demanda é anterior a 28/08/2018, e por 

isso ocorreu a novação da dívida, tratando-se de crédito concursal, que 

deverá ser listado, pelo credor, no Quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Máquina de Vendas e, posteriormente, 

pago na forma do plano aprovado. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da novação, nos 

termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários neste grau de jurisdição. Expeça-se certidão de crédito, no 

valor definido nesta decisão, a ser retirada pela parte exequente no prazo 

de 10(dez) dias da intimação. P.R.I. Transitada em julgado, expedida a 

certidão e decorrido o prazo assinalado para retirada, ao arquivo, com 
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baixa. Pontes e Lacerda, 18 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003497-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERPONTES - COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE 

PONTES E LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA 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 SENTENÇA Processo: 

1003497-22.2019.8.11.0013. REQUERENTE: COOPERPONTES - 

COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E 

LACERDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

ação proposta por COOPERATIVA. Ocorre que o art. 8º da Lei 9.099/95 

dispõe que “não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 

incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”, ao passo que o §1º 

do mesmo artigo prevê que “Somente serão admitidas a propor ação 

perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas enquadradas 

como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 

de 2006; III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de 

março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos 

termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.”. Desse 

modo, inadmissível a presente ação, por incompetência em razão da 

pessoa, já que as cooperativas não se enquadram em nenhuma das 

hipóteses previstas em lei para propositura de ação perante os Juizados 

Especiais. Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, 

da Lei 9.099/95, facultando à parte autora a propositura da ação na 

Justiça Comum. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda, 18 de 

fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001580-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO GERALDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BOTELHO DE CARVALHO (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: 1001580-02.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: NESIO GERALDO DE 

SOUZA EXECUTADO: SILVIO BOTELHO DE CARVALHO Vistos, etc. 

Trata-se de PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi localizada a parte 

executada para receber a citação ou constatou-se que não há bens 

penhoráveis, após diversas diligências frustradas para tentativa de 

penhora. Desse modo, impõe-se a extinção do processo, com a devolução 

dos documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor”. No mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do FONAJE: “A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor” e “No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o 

entendimento jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 

4º, DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se 

de cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95, mantendo vigentes eventuais medidas constritivas e 

coercitivas já deferidas nos autos, porquanto o débito ainda subsiste. 

Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Sem custas e honorários 

neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. Pontes e 

Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002597-39.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DO AMARAL BOURDOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-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: 

1002597-39.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ELIANE DO AMARAL 

BOURDOT REQUERIDO: AVIANCA, SUBMARINO VIAGENS LTDA. Vistos, 

etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da 
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Lei n. 9.099/95. Depreende-se dos autos que a parte autora, devidamente 

intimada, não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbiam, os 

quais eram imprescindíveis para o impulso do feito, razão pela qual deve 

ser extinto o processo, sem resolução de mérito. Por oportuno, cumpre-me 

ressaltar que “A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”, consoante §1º do art. 

51 da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, do Código de 

Processo Civil. Revogo eventual tutela de urgência outrora deferida. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao 

arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 18 de fevereiro de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000984-78.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que procedo a intimação da parte 

autora para no prazo legal impugnar a contestação apresentada 

Poxoréu/MT , 18 de fevereiro de 2020. SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA 

FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000932-82.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERINA JOSE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que a contestação acostada nos autos foi protocolada no prazo 

legal Certifico ainda, que procedo a intimação da parte autora para no 

prazo legal, impugnar a contestação apresentada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000997-77.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS FOI 

PROTOCOLADA NO PRAZO LEGAL CERTIFICO AINDA QUE PROCEDO A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 7/2020-CNPar

O Doutor Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto na Portaria n°497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, 

que recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 CONSIDERANDO o Ato nº. 178/2020-CM, de 3 de fevereiro de 2020 que 

concedeu aposentadoria voluntaria a partir de 12/02/2020 à servidora 

Gilvone Lima Fischer, matrícula 4143, Técnica Judiciária PTJ, designada 

Gestora Judiciária Substituta no Juizado Especial desta Comarca;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Adriana Calheiros Moretti, matrícula n. 24560, 

Técnica Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta no Juizado Especial desta Comarca, a partir da publicação 

desta portaria.

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

São José do Rio Claro, 17 de fevereiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000085-23.2019.8.11.0033

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 R DE SOUZA - COMERCIO - ME (REU)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000553-21.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINA RESCHETTI MARCON (AUTOR(A))

TARCILIO MINGRONI MARCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL MESSIAS (REU)

TONINHO (REU)

AGNALDO HORACIO (REU)

BATORÉ (REU)

VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA (REU)

SEBASTIÃO (REU)

NILTON (REU)

JAIME CRISTÃO PAIM (REU)

 

Visto. Considerando a certidão cartorária de ausência de manifestação da 

parte autora, intime-a pessoalmente, para manifestação, em 48 horas, sob 

pena de extinção por abandono. São José do Rio Claro, 01 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000621-68.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido da parte autora para fins de conceder o prazo de 

30 (trinta) dias para indicação de endereço para localização do bem 

indicado nos autos. Com a informação, cumpra-se as determinações 

dispostas no ID 15798641. São José do Rio Claro, 08 de dezembro de 

2019. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 359 de 491



Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000788-85.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. D. O. (REQUERIDO)

 

Visto. A parte autora opos Embargos de Declaração com efeito 

modificativo alegando omissão quanto à análise do pedido de suspensão 

do feito conforme dispoe o artigo 922 do Código de Processo Civil. Razão 

assiste à parte autora, motivo pelo qual passo a cassar a sentença 

extintiva disposta no ID 26684397 e declará-la nos seguintes termos: 

"Suspendo o trâmite do feito, nos termos requeridos pelas partes na 

composição firmada, com fundamento no artigo 922 do CPC, momento em 

que a parte autora deverá informar eventual cumprimento integral do 

acordo e, após, voltem conclusos para análise." Intimem-se. São José do 

Rio Claro, 08 de dezembro de 2019. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000097-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DELTA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIAL E AGROPECUARIA RIBEIRO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de avaliação, por meio de guia, emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), por 

meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os dados 

do zoneamento para o devido cumprimento, conforme Portaria CGJ N. 142, 

de 08 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000510-84.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GONZALES MOLINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VIEIRA SAMPAIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/O (ADVOGADO(A))

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FRANCIELLY MARIA SILVA PINHEIRO (TESTEMUNHA)

IZABEL APARECIDA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Visto. Intime-se a parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal. 

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. São José do Rio Claro, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000659-80.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA LUZIA ROMAO DEFENDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ZATTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000659-80.2018.8.11.0033 REQUERENTE: CASSIA LUZIA 

ROMAO DEFENDI REQUERIDO: LUIZ CARLOS ZATTA DESPACHO Visto. 

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob 

pena de indeferimento. Após, concluso. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 4 de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000309-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MIGUEL VIEIRA ROSA (AUTOR(A))

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:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000309-92.2018.8.11.0033. AUTOR(A): ADRIANO MIGUEL 

VIEIRA ROSA REQUERIDO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL SENTENÇA Visto. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

formulado por ADRIANO MIGUEL VIEIRA ROSA, em face de BRADESCO 

LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL. O exequente manifestou 

pela extinção do feito (Id. 26435190). Sucinto relatório. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, denota-se que o exequente concordou 

com os valores depositados pelo executado, conforme manifestação do 

Id. 26435190. 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 exequente, 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, 

26 de novembro de 2019. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000800-02.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos, com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000637-22.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO VILLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DE OLIVEIRA NEVES (EXECUTADO)

 

Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de Penhora e Avaliação, por meio de guia, 

emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), por meio da opção "cumprir diligência na: outra 

comarca" e informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, 

conforme Portaria CGJ N. 142, de 08 de novembro de 2019.

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000364-09.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. N. S. (AUTOR(A))

M. S. D. N. (AUTOR(A))

K. V. D. N. S. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº: 1000364-09.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Alimentos c/c 

Guarda e Regulamentação de Visitas Requerente: S. C. do N. S. e K. V. do 

N. S., representadas por sua genitora Marina Silva do Nascimento 

Requerido: Cleiton dos Santos Siqueira Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS em que 

os litigantes se compuseram amigavelmente no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca - CEJUSC (Id. 24760211), 

tendo o Ministério Público Estadual se manifestado pela homologação do 

acordo (Id. 28997737). 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 e, por consequência, 

extinguir o feito. 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. 24760211). Sem custas e 

despesas processuais. Condeno a Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios ao(a) defensor(a) 

nomeado(a), Dra. Vania Conceição do Nascimento, OAB/MT 18.655, verba 

honorária essa que fixo em 5 (cinco) URH, isto é, R$ 4.642,58 (quatro mil, 

seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), valor 

mínimo de referência delineado na tabela da OAB/MT [item 18.1, da Tabela 

XI]. Expeça-se Certidão em favor do(a) defensor(a) nomeado(a). Ciência 

ao(a) defensor(a) nomeado(a) e 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 a inserção no Sistema 

PJe. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se. 

Cumpra-se. 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: 1000084-04.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA OAB - SP264825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLADIMIR CABRAL DONHA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimação do(s) Excelentíssimo(s) advogado(s) da parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça para 

cumprimento do mandado, a ser efetuado através de guia emitida no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, no site do 

TJMT, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000081-49.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTAL VENCOVSKY LIMA TEIXEIRA OAB - SP364683 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR PAULO GRIEBELER (REQUERIDO)

 

Intimação do(s) Excelentíssimo(s) advogado(s) da parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça para 

cumprimento do mandado, a ser efetuado através de guia emitida no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, no site do 

TJMT, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000662-35.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA BARBOSA LISBOA (AUTOR(A))

JONAS BARBOSA LISBOA (AUTOR(A))

RAFAEL JUNIOR BARBOSA LISBOA (AUTOR(A))

SILVANA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON FERREIRA DE BRITO (REU)

J P Z BUSS - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000662-35.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais Requerente(s): Silvana Barbosa 

da Silva Rafael Junior Barbosa Lisboa Jonas Barbosa Lisboa Kamilla 

Barbosa Lisboa Requerido(a/s): J. P. Z. Buss – EPP Dilson Ferreira de Brito 

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 fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara 

de Souza, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000862-08.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SOPHIA MIYUKI NAGANO MORO (AUTOR(A))

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:

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social- Cuiabá-MT (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação do(s) advogado(a/s) da Requerente para, em 15 (quinze) dias 

úteis, querendo, se manifestar sobre a Contestação e especificar, de 

forma fundamentada, as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000921-93.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO PEREIRA SOLANE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-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 1000921-93.2019.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

Previdenciária para Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio 

Doença, ajuizada por CLAUDIO ROBERTO PEREIRA SOLANE 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, estar 

acometido de epicondilose lateral com roturas parciais associadas (CID M 

77.7), estando com dor ou sensibilidade sobre o epicôndilo lateral, que 

irradia ao longo dos músculos extensores; dor que se agrava por 

pequenos movimentos do cotovelo, podendo incomodar e prejudicar a 

realização de atividades cotidianas, tais como escovar os dentes, abrir 

uma porta, ou qualquer outra tarefa que exija a locomoção do braço 

direito, incapacitando-o para o trabalho e para atividades habituais, 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 15.04.2019, a autarquia 

requerida, informou que “não foi reconhecido à prorrogação do benefício” 

[Comunicação de Decisão – Id. 23345291 – 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 361 de 491



comprovantes de recolhimento instruem a inicial, bem como, o diagnóstico 

médico, atestando sua incapacidade para o labor, requerendo, por isso, a 

concessão/restabelecimento do benefício de auxílio-doença, desde a data 

de 15.04.2019. O pedido inicial foi recebido em 10.07.2019, 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. 23729908]. Citado, o 

INSS apresentou contestação [Id. 26261986], 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. 28915557], o(a) autor(a) refutou os argumentos 

ventilados na peça contestatória. 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 

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. 2991557 [descumprimento de decisão judicial], 

notadamente, observado o teor da declaração de Id. 2891558, expedida 

em 06.02.2020, onde a autarquia afirma que não consta no Sistema Único 

de Benefício, benefícios ativos que possuam como titular o CPF nº 

622.550.101-00 pertencente a CLAUDIO ROBERTO PEREIRA SOLANE. 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. 23729908. 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, 18 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000365-28.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Proceso (PJe) nº 1000365-28.2018.8.11.0033 Vistos 

etc. 1. Acolho a justificativa apresentada pelo médico Dr. Massao Paulo 

Watanabe de Id. 20471593 – 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 petição de Id. 28720532, observado o laudo/atestado médico 

(contemporâneo) de Id. 28720534, que atesta a impossibilidade laboral do 

Requerente, devendo tutela deferida na Decisão de Id. 14171757 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 
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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. 

17368786. b) Intime-se o INSS, por meio de seus procuradores, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre a petição de Id. 

28720532 (indenização por dano moral), formulada pela parte autora. c) 

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. d) 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. e) Intimem-se os patronos dos litigantes 

para, em 15 (quinze) dias, querendo, nomearem assistente técnico, bem 

como apresentarem seus quesitos. f) 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, 18 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000361-88.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDO DONIZETE BARROS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Processo (PJe) nº 1000361-88.2018.8.11.0033 Tipo 

de Ação: Previdenciário / Aposentadoria por Idade Rural Requerente: 

Almerindo Bonizete Barros de Carvalho Requerido: Instituto Nacional de 

Seguro Social - INSS Vistos etc. 1. Indefiro o pedido formulado pela parte 

autora, por meio da petição de Id. 24919783 [descumprimento de decisão 

judicial], porque o autor não se desincumbiu do ônus de provar que a 

autarquia previdenciária não implantou o benefício objeto desta lide. 2. 

Deixo de emitir juízo de admissibilidade recursal ao recurso de apelação de 

Id. 24134476, em cumprimento ao artigo 1.010, § 3º, do CPC/2015. 3. 

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

porque já apresentadas as contrarrazões recursais, grafando na missiva 

as nossas homenagens. São José do Rio Claro, 18 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000967-82.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA SCHUTZ FELIPIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Processo (PJe) nº: 1000967-82.2019.8.11.0033 Tipo 

de Ação: Previdenciário/Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez 

Requerente: Terezinha Schutz Felipin Requerido: Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS Vistos etc. 1. Trata-se de Ação Previdenciária, com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por TEREZINHA SCHUTZ FELIPIN 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Alega o(a) 

Requerente, em síntese, ser segurado da Previdência Social, e, 

encontrar-se incapacitado para o labor, em virtude de estar acometido(a) 

de artrose, transtorno de tecidos moles, mononeuropatias, transtorno dos 

discos cervicais, lumbago com ciática, síndrome cervicobraquial, 

incapacitando-o(a) para o trabalho e para atividades habituais, inclusive, 

postulou junto ao órgão previdenciário o benefício do auxílio doença, 

contudo, mesmo com os laudos médicos que demonstravam a 

incapacidade e extrato de contribuições, foi negado pela autarquia. Por tal 

razão, requereu a concessão de tutela de urgência para implantação do 

benefício do auxílio-doença, e, ao final da ação, a condenação do 

requerido na manutenção do benefício e/ou convertendo-o em 

aposentadoria por invalidez. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 

2. Preliminarmente, defiro em favor da parte requerente o benefício 

processual da Justiça Gratuita, ante do teor dos documentos que instruem 

a inicial. Passo doravante a analisar o pleito antecipatório. 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. Por sua vez, os 

requisitos para a concessão/restabelecimento dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) 

comprovação da qualidade de segurado; b) carência de 12 contribuições 

mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91; e c) 

incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou permanente 

e total (aposentadoria por invalidez) No caso dos autos, analisando os 

documentos apresentados pelo Requerente, entendo que as provas 

documentais trazidas aos autos com a inicial são suficientes para a 

concessão da tutela de urgência pretendida pela parte autora. Destarte, 

os documentos apresentados demonstram a condição do(a) autor(a) 

como segurado(a) da Previdência Social e da carência [Extrato 

Previdenciário de Id. 24015208 – Págs. 01/05]. A incapacidade laborativa, 

por sua vez, resta configurada, ao menos de forma superficial (já que 

unilateral) pelo(s) laudo(s) médico(s) identificado(s) pelo(s) Id. 23996085, 

pois demonstram a incapacidade da parte de retornar às suas atividades 

laborais, porquanto, com “portadora de cervicobraquialgia, lombalgia e 

fibrimialgia sem resposta adequada ao tratamento medicamentoso e 

fisioterápico. Paciente sem condições para o trabalho por tempo 

indeterminado”, conforme relatório médico de Id. 23996085 – Pág. 3. Tais 

documentos, como se sabe, deverão ser complementados por prova mais 

robusta no momento oportuno, sob o princípio do contraditório. Todavia, 

eles são suficientes a preencher o requisito em análise. Por seu turno, o 

perigo de dano é inerente à própria natureza do benefício pretendido, que 

se presta a suprir as necessidades do indivíduo que, por motivos de 

saúde, não pode trabalhar para garantir seu sustento e de seus familiares, 

devendo, pois, receber o benefício enquanto a incapacidade permanecer, 

caso temporária. 3. Ante o exposto, convencido, pelo início de prova 

produzido, do preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, para 

determinar que o INSS implante/reimplante o benefício de auxílio-doença 

em favor do Requerente, no valor correspondente a 91 % de seu salário 

de benefício, ressalvado o disposto no art. 33 da Lei 8.213/91, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Atendendo ao disposto no art. 1.288 da CNGC, 

especifico novamente as informações abaixo, necessárias à implantação 

do benefício. I - Nome do(a) segurado(a): TERESINHA SCHUTZ FELIPIN II- 

Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA III – NIT: 128.80140.40-6 IV - 

Numero do benefício: 626.158.897-3 V - Renda mensal atual: 91% do 

salário-de-benefício do Requerente (caso não inferior ao mínimo nacional) 

VI - Data de início do benefício: 18-2-2020. VII - renda mensal inicial: 91% 

do salário-de-benefício do(a) autor(a) Encaminhe-se também os 

documentos indicados no art. 387 da CNGC, verbis: “Na expedição de 

ofícios determinando a implantação de benefícios e pensões enviados ao 

INSS e outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, ser 

acompanhados: I - do endereço do autor; II - da cópia do CPF, da carteira 

de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão de óbito, quando se tratar 

de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo menos de documentos que 
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identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, nome, filiação, data e local 

de nascimento).” 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências: a) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do Requerente 

sobre o teor desta decisão, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos os seguintes documentos: (i) cópias da carteira de 

identidade e do CPF do autor, (ii) comprovante de endereço do autor, (iii) 

cópia do número de identificação social (NIT ou PIS/PASEP), e (iv) 

procuração ad judicia, se necessário. b) Cite-se e intime-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). c) 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. d) Após, conclusos. São José do 

Rio Claro, 18 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara 

de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000278-38.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO APARECIDO DA GUIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA FREITAS SILVA OAB - MT18295/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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Processo (PJe) nº 1000278-38.2019.8.11.0033 

Vistos etc. 1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxílio Doença, ajuizada por FLAVIANO 

APARECIDO DA GUIA 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, estar acometido(a) de Degeneração da 

Radio -Carpal, e Lesão da Fibrocartilagem Triangular (Instabilidade Radial 

do Punho) e Sinovite Severa, o que a torna incapaz para o seu labor 

habitual, qual seja, soldador. Postulou administrativamente a 

concessão/renovação/prorrogação do beneficio por incapacidade e, em 

duas oportunidades houve o seu deferimento do(s) pleito(s) [Id. 19247380 

– Pág. 20 e Id. 19246974 – Pág. 01], contudo, em 25.02.2019, 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 

habitual.” [Comunicação de Decisão – Id. 19247676 – 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 30.10.2018, até quando perdurar a incapacidade 

do mesmo. O pedido inicial foi recebido em 01.09.2019, 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. 20764051]. Citado, o 

INSS apresentou contestação [Id. 24429041], 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. A parte 

autora, não apresentou impugnação à contestação, em que pese intimada 

para o ato [Id. 24589715, 24649567 e 25684223] 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 

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. 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora, por meio da petição de Id. 

28978354 [reimplantação do benefício do autor, COM EXTREMA 

URGÊNCIA, fixando-se multa por dia de descumprimento], porque o autor 

não se desincumbiu do ônus de provar que autarquia previdenciária não 

cumpriu a tutela de urgência deferida em 01.09.2019, conforme decisão de 

Id. 20764051, tampouco, o término do benefício. 3. 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, 18 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:
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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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Processo (PJe) nº 1000278-38.2019.8.11.0033 

Vistos etc. 1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxílio Doença, ajuizada por FLAVIANO 

APARECIDO DA GUIA 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, estar acometido(a) de Degeneração da 

Radio -Carpal, e Lesão da Fibrocartilagem Triangular (Instabilidade Radial 

do Punho) e Sinovite Severa, o que a torna incapaz para o seu labor 

habitual, qual seja, soldador. Postulou administrativamente a 

concessão/renovação/prorrogação do beneficio por incapacidade e, em 

duas oportunidades houve o seu deferimento do(s) pleito(s) [Id. 19247380 

– Pág. 20 e Id. 19246974 – Pág. 01], contudo, em 25.02.2019, 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 

habitual.” [Comunicação de Decisão – Id. 19247676 – 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 30.10.2018, até quando perdurar a incapacidade 

do mesmo. O pedido inicial foi recebido em 01.09.2019, 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. 20764051]. Citado, o 

INSS apresentou contestação [Id. 24429041], 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. A parte 

autora, não apresentou impugnação à contestação, em que pese intimada 

para o ato [Id. 24589715, 24649567 e 25684223] 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 

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. 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora, por meio da petição de Id. 

28978354 [reimplantação do benefício do autor, COM EXTREMA 

URGÊNCIA, fixando-se multa por dia de descumprimento], porque o autor 

não se desincumbiu do ônus de provar que autarquia previdenciária não 

cumpriu a tutela de urgência deferida em 01.09.2019, conforme decisão de 

Id. 20764051, tampouco, o término do benefício. 3. 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, 18 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.
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Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Processo (PJe) nº 1000278-38.2019.8.11.0033 

Vistos etc. 1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxílio Doença, ajuizada por FLAVIANO 

APARECIDO DA GUIA 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, estar acometido(a) de Degeneração da 

Radio -Carpal, e Lesão da Fibrocartilagem Triangular (Instabilidade Radial 

do Punho) e Sinovite Severa, o que a torna incapaz para o seu labor 

habitual, qual seja, soldador. Postulou administrativamente a 

concessão/renovação/prorrogação do beneficio por incapacidade e, em 

duas oportunidades houve o seu deferimento do(s) pleito(s) [Id. 19247380 

– Pág. 20 e Id. 19246974 – Pág. 01], contudo, em 25.02.2019, 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 
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habitual.” [Comunicação de Decisão – Id. 19247676 – 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 30.10.2018, até quando perdurar a incapacidade 

do mesmo. O pedido inicial foi recebido em 01.09.2019, 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. 20764051]. Citado, o 

INSS apresentou contestação [Id. 24429041], 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. A parte 

autora, não apresentou impugnação à contestação, em que pese intimada 

para o ato [Id. 24589715, 24649567 e 25684223] 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 

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. 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora, por meio da petição de Id. 

28978354 [reimplantação do benefício do autor, COM EXTREMA 

URGÊNCIA, fixando-se multa por dia de descumprimento], porque o autor 

não se desincumbiu do ônus de provar que autarquia previdenciária não 

cumpriu a tutela de urgência deferida em 01.09.2019, conforme decisão de 

Id. 20764051, tampouco, o término do benefício. 3. 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, 18 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.
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Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Processo (PJe) nº: 1000610-39.2018.8.11.0033 Tipo 

de Ação: Previdenciário / Auxílio Doença Requerente: Walter Monteiro 

Martins Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS Vistos etc. 1. 

O Requerente interpôs Recurso de Embargos de Declaração [Id. 

22522046], alegando, suma, a existência de contradição na decisão 

saneadora de Id. 21842176, especificamente, em relação ao termo de 

início para incidência da multa diária pelo descumprimento da decisão que 

deferiu a tutela de urgência antecipada. Segundo expôs, a decisão 

objurgada, no item “2”, deferiu a postulação constante de Id. 20933274 

para aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) a partir 

do dia 14-6-2019, contudo, no item “4” do mesmo decisum, constou 

determinação para que a autarquia ré, em 5 (cinco) dias, 

implante/reimplante o benefício previdenciário deferido na tutela de 

urgência antecipada, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais) após o sexto dia. Postula o acolhimento dos embargos 

para, sanando a contradição apontada, seja mantida a aplicação da multa 

diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais), a partir do dia 14-6-2019. É o 

relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. O recurso de embargos de 

declaração pressupõe, a teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil 

de 2015, obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão 

judicial. Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual 

Civil – Volume Único. Rio de Janeiro, Forense, 2014, 6ª ed., rev., atual. e 

ampl., pg. 822 e 824), ao lecionar a respeito dos vícios que legitimam o 

ingresso dos embargos de declaração, doutrina que “A omissão refere-se 

à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as 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.”. Por serem tempestivos 

conheço os presentes embargos, e, no mérito, tenho que merece 

acolhimento, pois, sem maiores delongas, verifico que a decisão 

hostilizada foi contraditória ao fixar novo prazo inicial para aplicação de 

multa diária, em caso de não implantação/reimplantação do benefício 

previdenciário deferido na tutela de urgência antecipada. 3. PROVEJO, por 
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isso, os Embargos de Declaração de Id. 22522046 para, sanando a 

contradição apontada, fixar como marco inicial para aplicação da multa 

diária em caso de descumprimento da decisão de Id. 15628669, a regra 

prevista na decisão de Id. 20236269, a saber, “aplicação de multa diária no 

valor de R$ 100,00 (cem) reais após o décimo dia”, o que, no caso, incide 

a partir do dia 14-6-2019. No mais, a decisão permanece tal qual está 

lançada. 4. Lado outro, acolho a justificativa apresentada pelo médico Dr. 

Massao Paulo Watanabe de Id. 23345426 – Pág. 02, e por isso, destituo-o 

da nomeação. 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. 5. Cumpra a Secretaria, 

portanto, as seguintes providências: a) Intimem-se as partes do teor desta 

decisão. b) Intime-se o perito médico nomeado 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, caso 

existente, bem como cópia dos laudos e relatórios médicos que instruíram 

o pedido inicial deverão ser encaminhados ao médico perito. c) 

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca 

dos trabalhos nos respectivos prazos legais. São José do Rio Claro, 18 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Comarca de Vila Rica

1ª Vara

Edital Intimação

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE JUSCIMEIRA – VARA ÚNICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

PRAZO 30 DIAS

Processo: 994-42.2016.8.11.0048 - 31658

Espécie: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Polo Ativo: RUBIM & RUBIM LTDA – ME (F.A. MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO)

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): Credores/interessados

Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca da 

realização da Assembleia Geral de Credores, na sala de reuniões do 

Escritório Fênix Contabilidade, situado à Rua Dr. Castilho, n.º 1.386, Bairro 

Centro, Juscimeira/MT, CEP 78.810-000, em primeira convocação, para o 

dia 18/03/2020, às 14h00m, e, em segunda convocação, para o dia 

25/03/2020, às 14h00m, possuindo como ordem do dia a aprovação, 

rejeição ou modificação do plano de recuperação apresentado pela(s) 

devedora(s).

Despacho/Decisão: Vistos. 1. Defiro o pedido contido no petitório de Ref: 

129, assim, designo os dias 18/03/2020 (1º Convocação) e 25/03/2020 (2º 

Convocação) para a realização da Assembleia Geral de Credores. 2. 

Ademais, intimem-se as partes para tomarem as devidas providências. 3. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito.

Advertência: Os credores poderão obter cópia do plano de recuperação 

judicial a ser submetido à deliberação na assembleia diretamente com o 

administrador judicial, Bruno Felipe Monteiro Coelho, com endereço 

profissional na Rua Joaquim Murtinho, n.º 683, bairro Centro-Sul, CEP 

78.020-290, Cuiabá/MT, telefone (65) 3625-4020, e-mail 

bruno@coelhoealmeida.adv.br, site www.coelhoealmeida.adv.br. Os 

credores poderão ser representados na Assembleia Geral por mandatário 

ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 

vinte e quatro horas antes da data prevista neste instrumento 

convocatório, documento hábil que comprove seus poderes ou indique as 

folhas dos autos em que ele se encontre (art. 37, § 4º, da lei 

11.101/2005).

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, 

_______________________, Analista Judiciário, digitei.

Juscimeira/MT, 18 de fevereiro de 2020

 Gestor Judiciário

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000095-82.2020.8.11.0049

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

LEDIR LAMPERTH SILVA OAB - 002.324.111-07 (REPRESENTANTE)

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000095-82.2020.8.11.0049 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: DETERMINO que o Requerente junte 

aos autos o referido documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Vila Rica/MT, 18 de fevereiro de 2020 RAIRA 

DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000905-91.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

VALDIR SANTOS DA ROSA (ESPÓLIO)

 

Vistos. Trata-se de ação de abertura de inventário judicial com pedido de 

alvará judicial para transferência de bem imóvel apresentada por Itacir da 

Silva em relação aos bens deixado pelo de cujus Valdir Santos da Rosa, 

ambos qualificados. Aduz o Requerente que no ano de 2014 adquiriu um 

imóvel do de cujus, porém não procedeu com a regular transferência; 

ocorre que, com o falecimento do Sr. Valdir Santos da Rosa, não houve 

nenhum inventário aberto, havendo a necessidade de tal providencia; 

requer a abertura de inventário do de cujus e a expedição de alvará 

judicial para transferência do bem imóvel adquirido. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Sem delongas. Constato 

que a ação padece de requisitos processuais para seu prosseguimento, 

pois: a - um pedido de alvará judicial que possui um rito processual; e, b - 

um pedido de abertura de inventário que possui outro rito processual, 

sendo requerido por terceira pessoa que não pertencente ao rol do artigo 

616 do Código de Processo Civil. Nestes termos, JULGO EXTINTO sem 

julgamento de mérito a presente ação, ao teor dos incisos I, IV e VI do 

artigo 485 do Código de Processo Civil. Sem custas e taxas. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 17 de fevereiro de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000167-69.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GIMENEZ (ESPÓLIO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000167-69.2020.8.11.0049 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: intimar o polo ativo do inteiro teor da 
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sentença ID 29307185. Vila Rica/MT, 18 de fevereiro de 2020 RAIRA DIAS 

ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000058-55.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHEMERSON ALVES DA SILVA 04852844135 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000058-55.2020.8.11.0049 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: intimar a parte autora do inteiro teor 

da sentença ID 29307146. Vila Rica/MT, 18 de fevereiro de 2020 RAIRA 

DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000111-36.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ILSEU CHRISTIANETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA JULIA JOHANSEN ZIRONDI (REU)

AGOSTINHO APARECIDO ZIRONDI (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000111-36.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO.Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 18 de fevereiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001116-30.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELISIANE ALVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME TONIAZZO RUAS OAB - RS83088 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1001116-30.2019.8.11.0049 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 se 

manifestar se tem interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 18 de fevereiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU 

Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000937-96.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. S. (REQUERENTE)

W. B. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000937-96.2019.8.11.0049 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: intimar o polo ativo do inteiro teor da 

sentença ID 29226304. Vila Rica/MT, 18 de fevereiro de 2020 RAIRA DIAS 

ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001062-64.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

W. V. B. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1001062-64.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 18 de fevereiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1000071-54.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANTONIO NICOLLI (AUTOR(A))

NELCI BELOLLI NICOLLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRES COSTA DE ARAUJO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000071-54.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 18 de fevereiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000168-54.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURA FERREIRA MORATO SOBRINHA (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000168-54.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 
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do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 18 de fevereiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000116-58.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. P. (REQUERENTE)

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. L. S. (REQUERIDO)

E. C. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO IVAN LUCIO AMARANTE 

PROCESSO n. 1000116-58.2020.8.11.0049 Valor da causa: R$ 998,00 

ESPÉCIE: [Retificação de Nome]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, RUA QUATRO, S/N, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-921 Nome: VANDREIA 

PEREIRA PINTO Endereço: Rua nilo Pinto, s/n, Setor Ana flávia, SANTA 

TEREZINHA - MT - CEP: 78650-000 POLO PASSIVO: EVALDO COSTA 

LIMA, brasileiro, divorciado, carpinteiro, portador do RG nº 591905 

SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 428.071.071-68, nascido em Santa 

Terezinha/MT, aos dias 21/08/1968, filho de Antoê nio Primo da Rocha e 

Maria Vanderlei Lima, residente e domiciliado na Rua Nilo Pinto, s/nº, Setor 

Ana Flaóvia, Santa Terezinha/MT, (66) 98447-6469 e SAMUEL DA LUZ 

SILVA, casado, pedreiro, portador da ceódula de identidade RG sob o nº 

1942240-7 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 026.408.591-45, nascido em 

27/09/1977, natural de Santa Terezinha/MT, filho de Andreó Pereira da 

Silva e Tomazia da Luz Silva; residente e domiciliado na Rua 17, s/nº, 

Setor Rua do Campo, proóximo ao cemiteório, Santa Terezinha/MT. 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para responder a 

ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado aos 

autos do processo. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). 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. Vila Rica-MT, 

18 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.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000147-23.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE ROSSI (TESTEMUNHA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON MOREIRA FARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Presentes os requisitos legais, DESIGNO AUDIÊNCIA de 

instrução para o dia 17 de MARÇO de 2020, às 13h50min, com a finalidade 

de proceder a inquirição da testemunha ANTÔNIO DE ROSSI, indicada na 

missiva. Sendo a testemunha policial militar, REQUISITE-SE na forma do art. 

221, § 2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, EXPEÇA-SE competente 

mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP, 

caso contrario, INTIME-SE a testemunha no endereço declinado na 

precatória. INFORME-SE ao Juízo Deprecante os dados da carta precatória 

e a data do ato agendado para eventuais comunicações (art. 392, da 

CNGC). No mesmo ato, sendo necessário, SOLICITE-SE a cópia 

reprográfica da denúncia, cópia da defesa prévia, se houver, e do 

depoimento policial, nos termos do art. 1.360, da CNGC. Verificando que o 

ato deva ser praticado em outra Comarca, em razão do caráter itinerante 

da carta precatória, REMETA-A, comunicando ao Juízo Deprecante. 

Havendo defesa técnica constituída, intime-a mediante publicação no DJe. 

Dê-se CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000074-51.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE MONTEIRO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000074-51.2020.8.11.0035. AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

LUCAS HENRIQUE MONTEIRO ALVES Vistos, etc. Presentes os requisitos 

contidos no art. 354, 357, 370, do Código de Processo Penal, combinado 

com o art. 260 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao 
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processo penal, por força do art. 3° do CPP. Assim, para cumprimento do 

ato deprecado, DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução para o dia 10 de 

MARÇO de 2020, às 17h20min, com a finalidade de proceder a oitiva da 

testemunha LUCAS HENRIQUE MONTEIRO ALVES, indicada na missiva. 

Sendo a testemunha policial militar, REQUISITE-SE na forma do art. 221, § 

2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, EXPEÇA-SE competente 

mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP, 

caso contrario, INTIME-SE a testemunha no endereço declinado na 

precatória. INFORME-SE ao Juízo Deprecante os dados da carta precatória 

e a data do ato agendado para eventuais comunicações (art. 392, da 

CNGC). No mesmo ato, SOLICITE-SE a cópia reprográfica da denúncia, 

cópia da defesa prévia, se houver, e do depoimento policial, nos termos do 

art. 1.360, da CNGC. Verificando que o ato deve ser praticado em outra 

Comarca, em razão do caráter itinerante da carta precatória, REMETA-SE, 

comunicando ao Juízo Deprecante. Havendo defesa técnica constituída, 

intime-a mediante publicação no DJe. Dê-se CIÊNCIA ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Marina Carlos França Juíza de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000947-85.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALVES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HORNILO JORGE PINTO DA SILVA JUNIOR (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS OAB - MT25801/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Presentes os requisitos legais, DESIGNO AUDIÊNCIA de 

instrução para o dia 10 de MARÇO de 2020, às 13h30min, com a finalidade 

de proceder à inquirição da testemunha VINICIUS ALVES DOS SANTOS 

indicado na missiva. Sendo a testemunha policial militar, REQUISITE-SE na 

forma do art. 221, § 2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, EXPEÇA-SE 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 

3º, do CPP, diferentemente, INTIME-SE a testemunha no endereço 

declinado na precatória. INFORME-SE ao Juízo Deprecante os dados da 

carta precatória e a data do ato agendado para eventuais comunicações 

(art. 392, da CNGC). No mesmo ato, sendo necessário, SOLICITE-SE cópia 

reprográfica da denúncia, da defesa prévia, se houver, e do depoimento 

policial, nos termos do art. 1.360 da CNGC. Verificando que o ato deve ser 

praticado em outra Comarca, em razão do caráter itinerante da carta 

precatória, REMETA-A, comunicando ao Juízo Deprecante. Dê-se CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000060-67.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

EUSEBIO PAULO DAVID DIAS (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA (REU)

ADRIANO DUARTE DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DESPACHO Processo: 1000060-67.2020.8.11.0035. AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO TESTEMUNHA: 

EUSEBIO PAULO DAVID DIAS REU: REGINALDO PEREIRA DE SOUZA, 

ADRIANO DUARTE DA COSTA Vistos, etc. Presentes os requisitos legais, 

DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução para o dia 10 de MARÇO de 2020, às 

16h40min, com a finalidade de proceder a inquirição da testemunha 

EUSEBIO PAULO DAVID DIAS, indicada na missiva. Sendo a testemunha 

policial militar, REQUISITE-SE na forma do art. 221, § 2º, do CPP, ou, sendo 

funcionário público, EXPEÇA-SE competente mandado de intimação e 

comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP, caso contrario, 

INTIME-SE a testemunha no endereço declinado na precatória. 

INFORME-SE ao Juízo Deprecante os dados da carta precatória e a data 

do ato agendado para eventuais comunicações (art. 392, da CNGC). No 

mesmo ato, sendo necessário, SOLICITE-SE a cópia reprográfica da 

denúncia, cópia da defesa prévia, se houver, e do depoimento policial, nos 

termos do art. 1.360, da CNGC. Verificando que o ato deva ser praticado 

em outra Comarca, em razão do caráter itinerante da carta precatória, 

REMETA-A, comunicando ao Juízo Deprecante. Havendo defesa técnica 

constituída, intime-a mediante publicação no DJe. Dê-se CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-29.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KESSY DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 promovida/recorrida por intermédio do 

seu procurador, para apresentar contrarrazões ao RECURSO INOMINADO 

interposto, no prazo de 10 (dez) dias. Alto Garças, 18 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000457-86.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAURI GARBUGIO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000457-86.2019.8.11.0092 BANCO BRADESCO (AUTOR(A)) FABIO 

MAURI GARBUGIO - CPF: 899.868.069-68 (REU) C E R T I D Ã O CERTIFICO 

E DOU FÉ, eu, Oficial de Justiça e Avaliador, abaixo assinado, que em 

cumprimento ao Mandado de Citação e Intimação, extraído dos Autos de nº 

1000457-86.2019.8.11.0092, deste Juízo, no dia 17/02/20, efetuei 

diligência à Rua Nove, 90, Jardim Gabriela e, lá estando, em contato com 

Guilherme, o mesmo informou que é filho dos Executados: FABIO MAURI 

GARBUGIO e SILVANA SCOTTI GARBUGIO, confirmou que eles residem 

no endereço acima informado, porém, não se encontravam naquele 

momento, sendo que a senhora Silvana Scotti Garbugio estaria na cidade 

não sabendo informar o local e o senhor Fabio Mauri Garbugio está em 

viagem não sabendo informar data certa para retornar. Disse também que 

é neto do Executado: SERGIO GARBUGIO e que o mesmo reside 

atualmente no endereço: Rua Marcal Batista, 905; e também é sobrinho do 

Executado: FABRÍCIO GARBUGIO e o mesmo reside no endereço: Rua 

Gabriel Rodrigues, 485 – Centro. Pelos motivos expostos, interrompi as 

diligências, DEIXEI de PROCEDER a CITAÇÃO dos executados acima 

mencionados e devolvo o presente em cartório para a parte autora recolha 

em guia o valor necessário para novas diligências ao endereço de Fabio 

Mauri Garbugio e Silvana Scutti Garbugio, bem como para os endereços 

dos Executados Sergio Garbugio e Fabricio Garbugio e ou indique bens a 

serem arrestados. Venho também através da presente ESCLARECER que 

na diligência efetuada no endereço: Rua Delfino Batista, 293 (Certidão de 

22/10/2019), não foi PROCEDIDA a CITAÇÃO da Executada: SILVANA 

SCUTTI GARBUGIO, pois naquela residência mora a senhora Silvana 
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Lucilia Monteiro Sampaio, houve apenas uma coincidência de primeiro 

nome. ESCLAREÇO também, que não foram realizadas diligências nos 

endereços: Rua Nove, 90, Casa, Jardim Gabriela e Rua Rui Barbosa, nº 

293, Centro, pois não havia sido recolhido em guia o valor necessário para 

diligências em todos os endereços informados, haviam recolhido apenas 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais) o que custeou diligências em apenas dois 

dos endereços. O REFERIDO É VERDADE. Alto Taquari/MT, 18 de fevereiro 

de 2020. ELVES GARCIA DA SILVA OFICIAL DE JUSTIÇAL/AVALIADOR 

MATRÍCULA 25637 SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000877-91.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. D. S. (REQUERENTE)

J. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. D. A. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000877-91.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: JACKSON ALEIXO DA SILVA, JAIDE DE SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: JUIZO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI Considerando a 

manifestação das partes, informando que reconciliaram, verifico que 

perdeu o objeto a presente ação. O Ministério Público manifestou favorável 

à extinção do feito pela perda do objeto. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, nos termos do artigo 485, inciso VI do 

CPC, DIANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os presentes autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, independente 

de nova determinação. Sem custas nem honorário. Ciência ao Ministério 

Público. ALTO TAQUARI, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000143-09.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RIBEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000143-09.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

MARINALVA RIBEIRO DE LIMA REQUERIDO: MILTON DOS REIS Cumpra-se 

com urgência como deprecado, servindo a cópia como mandado. Depois 

de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição. Oficie-se urgente ao juízo deprecante, para as comunicações 

de praxe. ALTO TAQUARI, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000717-66.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA FRANCISCA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL RIO DA PRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE SOUZA RANGEL OAB - RO2464 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000717-66.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

NILDA FRANCISCA NUNES REU: RESIDENCIAL RIO DA PRATA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Homologo, o acordo entabulado 

entre as partes, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, 

ficando, por consequência, resolvido o mérito da causa, nos termos do 

art. 487, III, “b”, do CPC. Ficam as partes dispensadas do pagamento das 

custas processuais remanescentes, com base no §3º do artigo 90 do 

NCPC. Honorários na forma do acordo. ALTO TAQUARI, 18 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000846-71.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYANE NEGRAO DENARDI OAB - MT26951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS 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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da 

legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono este autos por certidão 

com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, no prazo de 05 

dias, apresentar Impugnação à Contestação. ALTO TAQUARI, 18 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Apiacás

Vara Única

Intimação

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

Processo Número: 1000091-37.2020.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

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

A. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. C. S. (REU)

Outros Interessados:

RAIMUNDA BATISTA DA CONCEICAO SILVA OAB - 017.094.361-58 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DESPACHO Processo: 1000091-37.2020.8.11.0084. AUTOR(A): 

A. D. C., L. D. C. S. REU: HELANE DA CONCEIÇÃO SILVA Vistos. Trata-se 

de ação de guarda, alimentos cumulado com pedido de antecipação de 

tutela proposta por André da Conceição e Lara da Conceição Silva 

representados por sua avó materna Srª Raimunda Batista da Conceição 

Silva em face de Helane da Conceição Silva. É cediço que os fundamentos 

jurídicos do pedido (causa próxima) constituem a premissa maior; os fatos 

(causa remota), a premissa menor, e o pedido a conclusão. Para que a 

petição seja apta, é necessário que o pedido seja decorrência logica dos 

fatos narrados. Pois bem, compulsando os autos verifico que a exordial 

contem pedidos incompatíveis entre si, ao passo em que, na 

fundamentação a requerente pleiteia pela fixação de alimentos provisórios 

no valor equivalente à 30 % dos rendimentos brutos, acrescidos de 50 % 

das despesas extraordinárias, sem ao menos informar nos autos e 

comprovar o valor dos rendimentos brutos percebidos pela requerida e, já 
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nos pedidos pleiteou pela fixação no importe de 50% do salário mínimo 

para cada filho. Da mesma forma, requer a requerente que o pagamento 

dos alimentos provisórios fixados, sejam pagos à representante dos 

requeridos mediante recibo, no entanto, a requerida não reside nesta 

comarca, necessitando, portanto de esclarecimentos de como será 

realizado o pagamento. Por fim, a requerente informa que a requerida 

reside na cidade de Boa Vista em Rondônia, porém, em consulta ao CEP 

informado no site dos correios, verifica-se tratar do Estado de Roraima. 

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

EMENDAR a exordial, regularizando a exordial para que a fundamentação 

esteja coerente ao pedido, informar como se dará o pagamento dos 

alimentos mediante recibo em razão da requerida residir em outro estado 

ou, para que indique uma conta bancária para depósito, procedendo ainda 

o correção da qualificação da requerida, concernente ao endereço 

informado (artigos 320, 321 e 330 do Código de Processo Civil) sob pena 

de cancelamento da distribuição (artigo 290, do CPC). Após decorrido tal 

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

CONCLUSOS para deliberação. Às providências. Após retorno, volte 

concluso. Apiacás-MT, 18 de fevereiro de 2020. Tibério de Lucena Batista 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000098-29.2020.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. P. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA PARREIRA DE SOUSA OAB - 023.257.291-76 

(REPRESENTANTE)

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

EEX ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DESPACHO Processo: 1000098-29.2020.8.11.0084. 

REQUERENTE: B. H. P. N. REPRESENTANTE: SUZANA PARREIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais proposta por Bruno Henrique Parreira 

Nascimento em face de Azul linhas aéreas brasileiras S/A. É o relato do 

necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

não recolheu às custas, assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

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

das custas processuais (artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil), 

ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob pena de 

cancelamento da distribuição (artigo 290, do CPC). Após decorrido tal 

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

CONCLUSOS para deliberação. Às providências. Após retorno, volte 

concluso. Apiacás/MT, 17 de fevereiro de 2020. Tibério de Lucena Batista 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000102-66.2020.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ENI RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DECISÃO Processo: 1000102-66.2020.8.11.0084. REQUERENTE: 

ENI RIBEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de ação para concessão de 

aposentadoria por idade híbrida movida por ENI RIBEIRO DE OLIVEIRA 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando que laborou 

em atividade rural e urbana durante diversos períodos. A inicial veio 

instruída com os documentos. Vieram os autos à minha conclusão. 

DECIDO. Almeja a parte autora a concessão de tutela provisória de 

urgência de seu pedido, para ser agraciado com o recebimento da 

aposentadoria a que julga fazer direito logo no início da demanda. Pois 

bem. Conforme a sistemática do novo Código de Processo Civil, a tutela 

provisória é gênero do qual são espécies: tutela de urgência, que se 

subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina de antecipada) ou 

cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas antecedente ou 

incidentalmente – e tutela de evidência. Isso é o que se dessume do 

disposto no art. 294 do CPC/2015, que classifica a tutela provisória de 

acordo com o fundamento que autoriza sua concessão: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” Assim, pelo novo 

código, compete ao Magistrado verificar dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, aqueles 

dois clássicos pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom direito 

e perigo da demora) foram agora transformados nos seguintes termos: 

probabilidade do direito e perigo ao resultado útil do processo. É o que 

está estabelecido no caput do art. 300 do CPC/2015: “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.” Assim, na vigência do CPC/2015, não vislumbro, ao menos 

por ora, o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da 

tutela de urgência pleiteada pela parte autora. É dizer, as provas 

colacionadas devem ser suficientes a calcar o Julgador de que não será 

tal tutela irreversível, devendo, pois, tais provas, serem inequívocas do 

alegado, sob pena de a parte contrária ser prejudicada. No caso em 

apreciação, havendo período de labor rural, entendo imprescindível a 

produção de prova testemunhal para fazer um juízo de valor seguro 

acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a obtenção 

do benefício de maneira que se faz temerária a concessão de tutela 

provisória (seja a de urgência ou de evidência) antes de encerrada a 

instrução processual. Além disso, analisando detidamente as provas 

documentais apresentadas nos autos pela parte requerente, verifico que 

inexistente prova suficiente do exercício da atividade rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, conforme exigência 

do artigo 48, § 2º, da Lei 8.213/91. Por fim, sabe-se que a aposentadoria 

por idade somente poderá ser concedida mediante prova suficiente ou 

início razoável de prova material do exercício de atividade rural, 

corroborada por prova testemunhal. Neste sentido, colaciono alguns 

julgados recentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: AGRAVO. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. Não 

verifico a verossimilhança das alegações quanto ao exercício do labor 

rural, em regime de economia familiar, em período suficiente à concessão 

do benefício de aposentadoria por idade de forma híbrida, consoante 

deferido, devendo ser cassada a antecipação da tutela. (TRF-4 - AG: 

68218020144040000 RS 0006821-80.2014.404.0000, Relator: PAULO 

PAIM DA SILVA, Data de Julgamento: 28/01/2015, SEXTA TURMA) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE/HÍBRIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTE REQUISITOS 

LEGAIS. 1. Os requisitos necessários à tutela de urgência são a presença 

de prova consistente, com elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Apesar 

da idade avançada da autora, a medida antecipatória não prescinde de 

elementos que demonstrem a probabilidade do direito perseguido e, se o 

magistrado reputou necessária a realização de diligência para formar sua 

convicção, há que se aguardar o normal andamento processual, que até 

então foi célere, não se justificando a medida antecipatória. (TRF 4ª R.; AG 

5029353-89.2016.404.0000; Quinta Turma; Relª Juíza Fed. Taís Schilling 

Ferraz; Julg. 04/10/2016; DEJF 06/10/2016) De mais a mais, em demandas 

desse talante, as provas colacionadas devem ser suficientes para que o 

Julgador, ao conceder a tutela provisória, tenha quase certeza de que se 

a demanda fosse julgada na ocasião, sairia a parte requerente vencedora, 
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o que não é o caso, pois, para aferir se a autora tem o direito que alega, 

repito, provas deverão ser colhidas. Diante do breve exposto: 1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos, bem como, INDEFIRO a tutela provisória 

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

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

realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por 

parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é 

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

transação judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência 

de conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

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

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

objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do 

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

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

de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

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

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

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

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

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

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação, após, façam os autos CONCLUSOS para os fins 

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

diante da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente 

(pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes para pagar 

as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do artigo 99, 

do CPC/2015. 5) INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000071-17.2018.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CRISTINA CLAUDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTIN PERON OAB - MT7524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

LEANDRO ANDRE DOS SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DECISÃO Processo: 

1000071-17.2018.8.11.0084. REQUERENTE: ROSELI CRISTINA CLAUDIO 

REQUERIDO: LEANDRO ANDRE DOS SANTOS MARTINS, BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Intimem-se as 

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

ainda pretendem produzir, justificando a necessidade da prova pretendida, 

para posterior prolação do despacho saneador ou julgamento antecipado 

da lide, se for o caso. Transcorrido o prazo, certifique-se e, venham-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Apiacás-MT, 14 de 

fevereiro de 2020. Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-38.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA ROCHA GENELHU (REQUERENTE)

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:

EDMAR ALVES MENDES (REQUERIDO)

MARIA DE ABREU MENDES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000126-38.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:PATRICIA DA 

ROCHA GENELHU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSWALDO 

ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA POLO 

PASSIVO: EDMAR ALVES MENDES 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: 14:30 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

18 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1001133-38.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS-MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIRONE SELIN DE MORAES OAB - MT25992/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA (TESTEMUNHA)

SHIRLEY FERREIRA FREITAS (TESTEMUNHA)

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS-MT (AUTOR(A))

MARCELO PRESTES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

LUCAS RAMOS DA SILVA (TESTEMUNHA)

ALMERINDA APARECIDA DE JESUS (TESTEMUNHA)

Luana Bernardo Gonçalves (TERCEIRO INTERESSADO)

G. V. D. S. L. (INFORMANTE)

Daiane de Medeiros Ferro (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Considerando que o réu informou ao Oficial de Justiça que constituiu o 

Advogado Tairone Selin de Moraes, impulsionam-se os presentes autos 

para intimar referido patrono, a fim de que apresente Resposta à 

Acusação em favor do réu, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 

396, do CPP.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001048-52.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA BARBOSA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1001048-52.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: ZILDA BARBOSA DE ARAUJO REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA com 

pedido de ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA, ajuizada por ZILDA 

BARBOSA DE ARAUJO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, pleiteando a concessão do benefício da justiça 

gratuita, bem como antecipação de tutela a fim de ser-lhe concedido 

benefício de RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

sob o argumento de que ainda se encontra com problemas de saúde que o 

incapacita de exercer suas atividades laborais, e ao final requer a 

procedência da demanda, condenando o requerido ao pagamento do 

benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. A ação foi ajuizada no 
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domicílio da parte autora, competente para o processamento, nos termos 

do artigo 109, § 3º da CRFB/88. É o relatório do essencial. Fundamento e 

decido. 2. De entrada, defiro o benefício processual da assistência 

judiciária gratuita à requerente, considerada a documentação que instrui a 

inicial. 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 de aposentadoria por 

invalidez encontra previsão no artigo 42 da Lei nº 8.213/91, senão 

vejamos: “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.” In 

casu, 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 prova inequívoca, sendo, na verdade, 

elemento de convicção, ao qual deverão ser somados outros para fins de 

deferimento do benefício pleiteado. 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 pelo demandante e, ao final, editar um provimento 

jurisdicional definitivo. Ademais, o § 3º do artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil não admite a concessão de tutela antecipada “(…) quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 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 antecipação dos efeitos da tutela. 4. Cumpra a 

Secretaria, com urgência, as seguintes providências: a) Intime-se a parte 

requerente, por meio do patrono, sobre o teor da presente decisão. b) 

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). c) 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. d) Após, 

conclusos. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000262-71.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA BRANDAO SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC (IMPETRADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000262-71.2020.8.11.0026. IMPETRANTE: 

WANESSA BRANDAO SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO 

DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEDUC V I S T O S. 

Mandado de segurança aviado por servidora pública estadual nomeada e 

lotada para o cargo de professora, com habilitação em pedagogia, para a 

vaga destinada aos candidatos inscritos para o Município de Barra do 

Bugres/MT. Aduz que preenche os requisitos para ter deferido o seu 

pedido de remoção para o Município de Arenápolis/MT, tendo em vista a 

existência de vagas para o seu cargo na Escola Estadual Alfredo de 

Araújo Granja, contudo, teve seu pedido administrativo negado sob o 

argumento de inexistência de vagas, razão pela qual, requer, a impetrante, 

liminarmente, que seja concedida a segurança de modo a garantir a sua 

transferência/remoção . É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO Antes de 

adentrar à análise do conteúdo de fundo da questão judicializada, impõe o 

Código de Ritos que o julgador exerça juízo de controle e fiscalização dos 

chamados pressupostos processuais e das condições da ação, porque 

se cuidam de questões ditas de “ordem pública”, isto é, afetas à 

existência, à validade e à eficácia do provimento jurisdicional. Digo isso 

porque, a meu sentir, padece o juízo da Vara Única da Comarca de 

Arenápolis/MT de competência funcional para processar e julgar o 

presente writ of mandamus, questão que passou ao largo de toda a 

discussão travada nos autos. Da análise da pretensão exordial, 

constata-se que busca a impetrante ver reconhecido o seu direito a 

transferência/remoção, sob o fundamento de que preenche os requisitos 

do art. 51 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, tendo em 

vista a existência de vaga para o seu cargo no Município de 

Arenápolis/MT. Repita-se: pretende a impetrante o reconhecimento do 

direito à remoção em cargo público estadual e, inclusive, acertadamente, 

indicou no polo passivo da impetração, as autoridades públicas realmente 

competentes e aptas a realizarem o ato que intenta alcançar, ou seja, o 

Chefe do Executivo, e o seu secretário diretamente relacionado à matéria 

(Secretário de Educação). Ora, às escâncaras, estamos diante da 

situação definida no art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado 

de Mato Grosso e artigo 17-B do RITJMT, litteris: “(...) Art. 17-B – Às 

Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo 

competem: I – Processar e julgar: ... b) os mandados de segurança 

singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, 

da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e de seus 

membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos 

superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, 

Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e 

seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz 

auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia;(...)” É 

evidente que não se pode aceitar que a impetração tramite no juízo de 

primeiro grau, se o ato que se pretende alcançar compete, em primeiro 

vezo, ao Governador do Estado, mas com delegações ao Secretário da 

pasta respectivamente interessada na remoção, todos detentores de 

prerrogativa de função que excepciona o foro de competência para 

processamento da ação mandamental. Com efeito, tem-se como 

autoridade coatora aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido 

como ilegal, conforme expresso no artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009: 

“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato 

impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” Nesse sentido, 

se as autoridades competentes à prática dos atos invectivados são 

possuidoras de foro especial, é óbvio o equívoco na impetração, que deve 

ser remetida ao juízo competente, por se tratar de incompetência 

funcional, de índole absoluta, ex vi da lição da Corte Superior: "A 

competência para julgamento de mandado de segurança é definida de 

acordo com a categoria e a sede funcional da autoridade impetrada, 

tratando-se, nestes termos, de competência absoluta e, como tal, 

improrrogável" (STJ, REsp. n.º 257.556/PR). Desse modo, não conheço da 

impetração, porque aviada em juízo incompetente para processar ação 

mandamental em face de autoridades dotadas de prerrogativa de foro, 

razão porque DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a 

presente ação, determinando o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, onde deverá ser distribuída e processada 

regularmente. Intime-se. Proceda-se a baixa nos registros de distribuição 

desse juízo. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000721-10.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOBELINO SEVERO DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000721-10.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

JOBELINO SEVERO DA SILVA SANTANA REU: BV FINANCEIRA S/A 
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CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO VISTOS Tratam os autos de 

Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar, objetivando o Autor em 

tutela de urgência para que o Réu se abstenha de incluir seu nome nos 

cadastros de proteção ao crédito, ou, caso já tenha feito, que proceda 

sua imediata exclusão, pela manutenção da posse do veículo, bem como a 

autorização para depositar em juízo o valor incontroverso das parcelas. 

Mister se faz considerar que, em que pese o requerimento de revisão das 

cláusulas firmadas no contrato objeto deste, não há justificativas 

plausíveis ao acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de 

ação revisional não possui o condão de ilidir a sua mora. De conseguinte, 

caso se encontre caracterizada a sua mora em decorrência do 

inadimplemento do acordado, pelo simples ajuizamento da ação de revisão 

de cláusulas, não cabe ao juízo impedir o direito do Banco em anotar seu 

nome em cadastros restritivos de crédito ou de pleitear pela apreensão do 

veículo. Isso porque, consoante julgamento em incidente de Recurso 

Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 22/10/2008, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu 

que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: “a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. No que concerne o 

requerimento de consignação em juízo, em valores pretendidos na inicial, 

para excluir a mora, indefiro-o. Primeiro, porque não existe demonstração 

de recusa da instituição-ré em receber o contratado e tão pouco, há como 

afirmar nesta fase processual, que o valor pretendido, reflete ao devido. 

Até então, não existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato 

firmado, repito, necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar 

à verdade real. Se não bastasse, a atual jurisprudência do STJ, 

corroborado com a redação da Súmula 596 do STF e da Súmula 

Vinculante 7, evidencia que a simples alegação de que os juros pactuados 

são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é 

efetivamente desproporcional. Desta forma, é inviável neste primeiro 

momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo 

autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva. Portanto, não havendo 

prova de que os juros pactuados são abusivos, não vislumbro 

verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, não há como 

determinar a abstenção ou até mesmo a exclusão de eventual restrição 

cadastral. No que tange à manutenção de posse, primeiramente 

constata-se que o referido pleito está diretamente relacionado à 

descaracterização da mora, já que existindo a mora, é plenamente devido 

o procedimento judicial de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ). 

Partindo desta premissa e com fulcro as disposições consolidadas no STJ 

(REsp 1.061.530/RS), a manutenção da posse somente é devida quando 

presente a verossimilhança quanto a abusividade de encargos incidentes 

durante o período da normalidade contratual, contudo, conforme 

argumentos acima, não é verossímil a alegação de abusividade dos 

encargos contratados, restando prejudicada a pretensão posta na inicial 

como tutela antecipada. Feitas essas considerações, tenho não aclarada 

a probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os pedidos formulados 

em tutela de urgência. Recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do 

presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da parte requerente 

e a citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, para que compareça à audiência designada. Consigne-se que não 

havendo autocomposição, sai o réu intimado 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, NCPC). 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). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou da requerida à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatória 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 pela 

autora (CPC art. 344). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000157-94.2020.8.11.0026

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:

ADIMILSON RODRIGUES DE MOURA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000157-94.2020.8.11.0026. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DEPRECADO: ADIMILSON 

RODRIGUES DE MOURA V I S T O S. Cuida-se de pedido de cumprimento 

do mandado de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, 

nos termos do §12 do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com redação dada 

pela Lei nº 13.043/2014, in verbis: “A parte interessada poderá requerer 

diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à 

sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da 

tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da 

petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que 

concedeu a busca e apreensão do veículo.”. Prefacialmente, registra-se 

que a referida petição tem natureza jurídica e objeto semelhante ao ato 

deprecado, embora ausentes as formalidades da Carta Precatória, não 

possuindo este Juízo qualquer participação em ato decisório. Pois bem! 

Verifica-se que o feito se encontra instruídos com as peças essenciais e 

indispensáveis, preenchendo os requisitos para o deferimento do pedido, 

razão pela qual DETERMINO o cumprimento à decisão do Juízo da 6ª Vara 

da Comarca de Lucas do Rio Verde quanto a busca e apreensão do 

veículo indicado na inicial e a citação da parte requerida para responder a 

ação tombada sob o número 1005485-79.2019.8.11.0045. Cumpra-se 

servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que couber. 

Após o cabal cumprimento do ato, promova-se o arquivamento do feito. 

CUMPRA-SE. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000886-57.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ODINAEL AMARAL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORINO ANTONIO DE MOURA (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000886-57.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

ODINAEL AMARAL DE SOUZA REU: VITORINO ANTONIO DE MOURA 

Vistos. Determinada a emenda à inicial pela parte autora para 

comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com as 

custas de ingresso, bem como indeferida a citação editalícia da parte 

requerida sem que a parte autora tenha demonstrado os esgotamento de 

diligências objetivando a localização do endereço da parte, retorna a 

autora juntando um único documento que comprova que sua esposa 

aufere renda com salário base de R$ 4.899,50, não cuidando de juntar 

extratos bancários e/ou quaisquer outros documentos hábeis a 

comprovação de sua hipossuficiência de recursos, nem mesmo a 

comprovação de isenção de imposto de renda. Ademais, retornou a parte 

autora a requerer citação editalícia da parte requerida, pleito já indeferido 

pela decisão Id. 27262502, que mantenho pelos seus próprios 

fundamentos. Diante disso, dou a última oportunidade à parte autora para, 

no prazo, improrrogável, de 15 (quinze) dias, emendar ou complementar a 

inicial, tomando todas providencias acima pertinentes, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após, volte-me os autos conclusos. 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: 1000753-15.2019.8.11.0026

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 375 de 491



Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAIDER DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 . 

1000753-15.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.105,87 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE JAIDER DOS 

SANTOS SILVA Endereço: TRAVESSA BRILHANTE, SN, 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 JAIDER DOS SANTOS 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: 06/11/2019 Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na 

extinção do feito. ARENÁPOLIS, 4 de setembro de 2019. (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: 1000753-15.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAIDER DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1000753-15.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.105,87 POLO ATIVO: Nome: JOSE JAIDER DOS SANTOS SILVA 

Endereço: TRAVESSA BRILHANTE, SN, 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 ESPÉCIE: [Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 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. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-15.2019.8.11.0026
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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. 1000753-15.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.105,87 POLO ATIVO: Nome: JOSE JAIDER DOS SANTOS SILVA 

Endereço: TRAVESSA BRILHANTE, SN, 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 ESPÉCIE: [Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 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. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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: 1000306-90.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

R N C - TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000306-90.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:PIOVEZAM & 

POLIZEL LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA 

FREITAS POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 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: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 03/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 . 18 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000103-39.2020.8.11.0088

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

DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES OAB - MT26190/O (ADVOGADO(A))

NOELIA DE OLIVEIRA DE LIMA OAB - 890.919.222-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. E. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000103-39.2020.8.11.0088. 

REPRESENTANTE: NOELIA DE OLIVEIRA DE LIMA EXECUTADO: OZIEL 

EVANDO DO CARMO VISTOS. Cuida-se de Ação de Execução de 

Alimentos, proposta por Jessika de Lima do Carmo, Érica de Lima do 

Carmo e Aline Gabriely de Lima do Carmo, devidamente representadas por 

sua genitora Noelia de Oliveira de Lima de Sousa, em face de Oziel 

Edvando do Carmo, objetando a execução de alimentos fixados em acordo 

firmado entre as partes em audiência de conciliação perante o Juízo de 

Ouro Preto do Oeste/RO. Processe-se em segredo de justiça conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. Da análise 

da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do NCPC, com fulcro no disposto no artigo 528 

do mesmo codex, recebo a petição inicial e determino a citação do 

executado na forma do disposto no art. 829 do Código de Processo Civil, 

para efetuar o pagamento das parcelas do débito alimentar em atraso, sob 

pena de penhora. Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o 

executado efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à 

sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido. Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será 

reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC). Dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a 

requerente é pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de 

meios para arcar com as despesas do processo sem se privar dos 

recursos indispensáveis à sua manutenção. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Aripuanã/MT, 29 de janeiro de 

2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-37.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS LIMA PORTO OAB - 036.124.481-96 (REPRESENTANTE)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo nº 1000129-37.2020.811.0088 

REQUERENTE: LARA PORTO ARAUJO REPRESENTANTE: THAIS LIMA 

PORTO REQUERIDO: INSS VISTOS. Cuida-se de ação previdenciária 

objetivando a concessão de benefício previdenciário de auxílio-reclusão, 

negado no âmbito administrativo, sob a alegação de incorreção e injustiça 

da medida, uma vez que estaria demonstrada, pelos documentos juntados, 

a qualidade de segurado especial do genitor da autora. Somente por esse 

breve relato já é possível antever a ausência de um dos requisitos 

essenciais à concessão de tutelas provisórias em nosso ordenamento 

jurídico processual vigente, qual seja, o da probabilidade do direito. Com 

efeito, pretende a autora, enquanto dependente de Renê Valois Araújo, o 

qual estaria segregado, a concessão de benefício de auxílio-reclusão, 

alegando que o segurado instituidor, na data de sua prisão, possuía 

qualidade de segurado especial rurícola. Ora, ainda que seja possível a 

modificação da conclusão administrativa, é evidente que tal condição 

depende de prova documental exauriente, que desfaça a presunção de 

legalidade do ato administrativo praticado, o que não encontro nos autos. 

Colho da jurisprudência federal: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

SEGURADO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. 

TRABALHADOR RURAL. FILHO MENOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. APENAS PROVA 

TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP N. 

1.352.721-SP. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PREJUDICADA. 1. O auxílio-reclusão é benefício previdenciário previsto no 

art. 201, inciso IV, da Constituição Federal e instituído pelo art. 80 da Lei n. 

8.213, de 1991, devido nas mesmas condições da pensão por morte e 

destinado aos dependentes do segurado de baixa renda. 2. A concessão 

do auxílio-reclusão pressupõe a qualidade de segurado do preso, 

independentemente de carência; o recolhimento à prisão do segurado em 

regime fechado ou semiaberto; a situação de dependência previdenciária 

do postulante ao benefício e, por fim, o requisito relativo à baixa renda do 

segurado. 3. No caso de trabalhador rural, a concessão do benefício de 

auxílio-reclusão está subordinada à comprovação da atividade rural 

exercida pelo detento em regime de economia familiar, em período 

imediatamente anterior ao seu recolhimento à prisão. 4. Embora a parte 

autora tenha comprovado a prisão do seu genitor (ocorrida em 10/01/2012 

- a última delas) e ainda a sua condição de dependente previdenciário 

(filho menor, nascido em 30/03/2012), não apresentou início de prova 

material apta a demonstrar o exercício de atividade rural dele, sob o regime 

de economia familiar e ausente o início de prova material, a prova 

testemunhal produzida não pode ser exclusivamente admitida para 

reconhecer o tempo de exercício de atividade urbana e rural (STJ, Súmula 

149 e TRF1, Súmula 27). Não há nenhum documento com a profissão de 

"lavrador" para ele, mas tão somente a CTPS indicando que durante os 

anos de 2006 a 2009 houve contratação como safrista/trabalhador rural 

em períodos curta duração, sendo que o último deles findara em 

18/02/2009. Após essa data não há nenhuma outra informação. 5. Nos 

termos do art. 48, § 2º, da Lei n. 8.213/91, é preciso comprovar o trabalho 

rural ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício. 6. A doutrina e a jurisprudência fixaram 

entendimento acerca da matéria que exclui a concessão de benefício rural 

em caso de comprovação da atividade se dar apenas com prova 

testemunhal, exigindo-se, portanto, início de prova material. Súmula 149, 

STJ: A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário . 7. 

Inexistindo nos autos início razoável de prova material da condição de 

segurado especial que se pretende ver reconhecida, é de se considerar 

não comprovada a atividade laboral. 8. Segundo a nova orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento 

submetido à sistemática dos recursos repetitivos para aplicação restrita 

às ações previdenciárias, "a ausência de conteúdo probatório eficaz a 

instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência 

de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, 

impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC), e 

a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 

268 do CPC), caso reúna os elementos necessários a tal iniciativa" (REsp 

n. 1.352.721-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, 

julgado em 16/12/2015, DJe 28/4/2016). 9. A sentença previdenciária, de 

um modo geral, é proferida secundum eventus litis ou secundum eventum 

probationis; porém, a orientação fixada no referido repetitivo agrega a 

vantagem processual de afastar eventual discussão relativa à ocorrência 

ou não de coisa julgada material em caso de nova ação. 10. Houve 

manifestação do MPF no interesse da parte autora. 11. Processo extinto, 
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de ofício, sem resolução do mérito, em razão da ausência de início de 

prova material suficiente para o reconhecimento da qualidade de 

segurado; apelação da parte autora prejudicada. (TRF-1 - AC: 

00102565520184019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

26/09/2018) Ressalta-se que, à questão de ser segurado especial, 

embora tenha sido juntado documento alusivo a contrato “compra e venda 

de benfeitoria de imóvel rural” e notas de controle relacionadas a 

aquisições de instrumentos de trabalho rural, o cenário de trabalhador 

rural em regime de economia familiar não se mostra suficientemente 

delineado. O que se indicou foi situação pontual, sem detalhamento 

suficiente apto a definir que, além de morar em local “rural”, exerce 

atividades rurais em regime de economia familiar. Desse modo, não 

existindo prova robusta o suficiente para a antecipação dos efeitos da 

tutela requestada, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Cite-se deverá 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo da lei. Vindo aos 

autos a contestação, dê-se vistas dos autos, se presentes algumas das 

matérias definidas nos arts. 350/351 do CPC. Caso contrário, façam-me 

conclusos para saneamento do feito e designação de audiência 

instrutória. Defiro, porque atendidos os requisitos da Lei nº 1.060/50, os 

benefícios de gratuidade judiciária em favor da demandante, ante a prova, 

por ora suficiente, de insuficiência de recursos para custear as despesas 

processuais. Intime-se. Cumpra-se. Aripuanã/ MT, 10 de fevereiro de 

2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-46.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO COELHO COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU INACIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010073-46.2017.8.11.0088. REQUERENTE: DIEGO COELHO COMERCIO - 

EPP REQUERIDO: ELIZEU INACIO DA SILVA Visto. Converto o Julgamento 

em diligência, devendo ser designada data para a realização de audiência 

de Instrução e Julgamento para ouvir o reclamante e eventuais 

testemunhas sobre a invalidez permanente alegada. Designo, portanto, a 

audiência para o dia 27/05/2020, 10h. Intimem-se as partes, seus 

advogadopor meio de seus advogados no sistema eletrônico, inclusive 

destacando o dever de trazerem as testemunhas que pretendam oitivar. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Aripuanã/MT, 18 de fevereiro de 

2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-46.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO COELHO COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU INACIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010073-46.2017.8.11.0088. REQUERENTE: DIEGO COELHO COMERCIO - 

EPP REQUERIDO: ELIZEU INACIO DA SILVA Visto. Converto o Julgamento 

em diligência, devendo ser designada data para a realização de audiência 

de Instrução e Julgamento para ouvir o reclamante e eventuais 

testemunhas sobre a invalidez permanente alegada. Designo, portanto, a 

audiência para o dia 27/05/2020, 10h. Intimem-se as partes, seus 

advogadopor meio de seus advogados no sistema eletrônico, inclusive 

destacando o dever de trazerem as testemunhas que pretendam oitivar. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Aripuanã/MT, 18 de fevereiro de 

2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-77.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MACIEL PIRES (REQUERENTE)

MONICA MALTEZO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000062-77.2017.8.11.0088. REQUERENTE: MONICA MALTEZO PIRES, 

REINALDO MACIEL PIRES REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito Versa a presente lide sobre AÇÃO 

ORDINÁRIA, na qual os autores MÔNICA MALTEZO PIRES e REINALDO 

MACIEL PIRES alegam que “são usuários dos serviços de telefonia fixa e 

que estaria sendo cobrado além do valor contratado. Afirma que no ato da 

contratação, fora pactuado que o valor dos serviços somados que seriam 

de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais); ocorreu que após 

alguns meses supostamente as faturas estariam vindo com valores 

divergentes do acordado. Assim buscou o judiciário com a finalidade de 

resolver a lide requerendo indenização por supostos danos morais e 

declaração de inexistência de débitos e rescisão contratual, Pugnou, ao 

final, pela concessão da tutela antecipada para o fim de determinar à parte 

ré que suspenda o serviço de telefonia, TV e linha de celular prestados e 

que se abstenha de inserir os nomes dos autores nos órgãos de proteção 

ao crédito.” (Sic) A liminar foi deferida (id. 10648648). A inversão do ônus 

da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos 

fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a 

ela. A requerida, na contestação, alega que mesmo em se tratando de um 

terminal fixo que possui uma assinatura mensal, existem serviços que não 

estão inclusos não estão inclusos no “pacote mensal”, pelos quais são 

cobradas tarifas excedentes e que os valores cobrados além da 

mensalidade, referem-se a serviços que não estão inclusos no plano 

contratado, quais sejam: ligações para móveis de outras operadoras, 

ligações interurbanas, serviços de terceiros entre outros, alegando 

exercício regular de direito e que a parte reclamada utilizou os serviços, 

pugnando pela ausência no dever de indenizar. Desta feita, é evidente que 

a parte requerente possui relação jurídica com a empresa demandada, 

tanto que a autora não negou tal evento em sua inicial sobre a celebração 

do contrato, mas tão somente que os serviços não foram prestados pela 

parte reclamada. A parte reclamada alega que não estão presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar. Ora, os documentos 

anexados com a inicial não deixam dúvida alguma que o reclamante 

recebeu fatura cobrando serviços não prestados. Considerando que a 

reclamada não trouxe elemento algum ao feito que justificasse a cobrança, 

aliado a negativa do reclamante, os débitos devem ser declarados 

insubsistentes. Infere-se, portanto, que ocorreu falha na prestação de 

serviços da requerida, pois a esta como prestadora de serviços caberia 

agir com a diligência necessária a impedir erro em seus procedimentos 

que pudessem acarretar prejuízos aos seus clientes. Com relação aos 

danos morais, não vejo nenhum gravame mereça reparação. A parte 
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reclamante apenas recebeu mera cobrança, não tendo sido registrada 

qualquer restrição comercial em seu nome e CPF. Assim, diante dos 

elementos e evidência apresentados, o que se divisa é que os 

aborrecimentos enfrentados pela parte reclamante não excedem ao 

patamar de contrariedades. Dar procedência ao pedido de indenização 

seria consagrar 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. Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte: 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 parcialmente procedente esta reclamação, apenas para declarar 

insubsistente as faturas, determinando a rescisão contratual sem 

imposição de quaisquer multas contratuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de aplicação de multa fixa de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigida 

segundo o índice do INPC e juros de mora de 1% ao mês, contados do fim 

do prazo assinalado para a obrigação de fazer. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 

9.099/95, art. 55). 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 togado 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, 17 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL - Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-15.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 

8010239-15.2016.8.11.0088. REQUERENTE: SOLANGE FRANCISCA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. Mérito Versa a presente lide sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, promovida por SOLANGE FRANCISCA 

DOS SANTOS em desfavor de CLARO S/A. Narra a reclamante que 

“contratou os serviços de telefonia da reclamada, denominado CLARO 

CONTROLE, no final de junho, sendo que sua primeira fatura seria para o 

mês de agosto de 2016, contudo ao tentar efetuar compras a prazo no 

comércio local, foi constatado que seu nome se encontra inseridos no rol 

de mal pagadores. A fim de sanar tal contradição entrou em contato 

através do Call Center da reclamada, contudo não obteve êxito. Diante do 

exposto requer declaração de inexistência de débito e indenização por 

supostos danos morais.” (Sic). Afirma ainda que foi surpreendida com a 

negativação de seus dados a pedido da requerida por suposto débito 

vencido em Junho de 2016 no importe de R$ 72,88 (setenta e dois reais e 

oitenta e oito centavos). A liminar foi deferida (id. 8882157). A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a 

ela. A requerida, na contestação, alega que o plano foi contratado em 

08/04/2016, e não em julho de 2016, conforme sustenta a autora, assim o 

não pagamento das faturas relativas aos meses em discussão e que a 

fatura com vencimento em 22/05/2016, compreende o período de utilização 

de 03/04/2016 a 29/04/2016, Desta feita, é evidente que a parte 

requerente possui relação jurídica com a empresa demandada, tanto que a 

autora não negou tal evento em sua inicial sobre a celebração do contrato, 

mas tão somente que desconheceria o débito, pois acreditava que a fatura 

é indevida, em razão da contratação de telefonia ser no final de junho de 

2016 e a primeira cobrança em agosto de 2016. Destarte, conquanto tenha 

a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou documento apto a provas a utilização dos 

serviços em nome do requerente para linha telefônica móvel 69 99302 

4146, anterior ao mês de junho de 2016. Ressalto que as telas de sistema 

colacionadas na contestação, não servem para comprovar a utilização do 

sistema, pois sequer remontam qualquer levantamento de serviço utilizado 

ou até anuência da parte requerente quanto à manutenção do serviço 

anterior ao mês de junho de 2016. Ademais, ressalta-se que sequer a 

reclamada manifestou-se sobre o protocolo de nº 2016742743923. 

Infere-se, portanto, que ocorreu falha na prestação de serviços da 

requerida, pois a esta como prestadora de serviços caberia agir com a 

diligência necessária a impedir erro em seus procedimentos que 

pudessem acarretar prejuízos aos seus clientes. Nesse sentido, in verbis: 

“ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

EMISSÃO INDEVIDA DE FATURA TELEFÔNICA – PORTABILIDADE - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO 

MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO – JUROS DE 

MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO C. STJ – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inscrição indevida do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito dá ensejo ao dano moral in 

re ipsa , o que significa dizer que o dano é gerado pela simples existência 

do fato ilícito, eis que decorre do próprio fato, cujos resultados são 

presumidos e cujas provas são prescindíveis. Logo, para ser configurado, 

basta a mera comprovação do fato que deu origem ao dano. 2. A fim de se 

aferir a quantificação da respectiva indenização por danos morais, 

deve-se atentar ao critério da razoabilidade, de modo que a indenização 

em comento não importe em enriquecimento sem causa. Além disso, 

importante levar em consideração o caráter reparador, punitivo e 

pedagógico da sanção, a gravidade e extensão do dano, a culpabilidade 

do agente, a condição financeira das partes envolvidas, o valor do 

negócio e as peculiaridades do caso concreto, a fim de desestimular a 

prática de atos similares por parte do ofensor. 3. No caso dos autos, o 

montante arbitrado (R$ 4.000,00) pelo MM. Juiz de Direito a quo , 

mostra-se razoável à compensação do dano moral sofrido pelo apelante, 
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que, in casu , teve seu nome incluído, indevidamente, nos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de cobrança ilegítima no importe de R$ 

120,93 (cento e vinte reais e noventa e três centavos), fl. 17. 4.Em se 

tratando se responsabilidade extracontratual, o termo inicial da fluência 

dos juros de mora são devidos desde o evento danoso, na forma do 

Súmula 54, do c. STJ: ¿ Os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, em caso de responsabilidade extracontratual ¿. 5.Recurso 

parcialmente provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos em 

epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA , esta 

colenda Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO 

INTERPOSTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO , para tão somente 

determinar que os juros de mora relativos à indenização por danos morais 

fluam desde o evento danoso, na forma da Súmula nº 54, do c. STJ. 

DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - APL: 

00212077220138080011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de 

Julgamento: 11/07/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

15/07/2016)” Assim, legítima se torna o pleito pela declaração de 

inexistência do débito indicado na peça de ingresso e presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é indevido, 

presume-se verdadeira a versão posta na inicial com a configuração de 

danos morais. Consoante ao montante da indenização, por danos morais, 

deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima 

sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a parte requerida 

não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica da parte reclamante. Assim 

reputo possível à aplicação de dano moral no caso sub examine, no 

importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), visto que a autora não possui 

qualquer outra restrição em seus dados. Pelo exposto, OPINO pelo 

julgamento de PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, para: 1) 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada; 2) condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do 

nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito, referente 

ao débito e os contrato ora discutido; 3) determino ainda a exclusão do 

nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se 

os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. 

Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância 

de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). 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, 17 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL - Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000522-93.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-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: 

1000522-93.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 1995, 

passo a breve resumo dos fatos relevantes do feito. Prima facie, convém 

declarar, de ofício, a PRESCRIÇÃO do título executivo discutidos na lide, 

eis que pelas certidões acostadas junto ao id.22097692, dos autos código 

n. 56190 (expedida em 25/04/2018), código n. 64894 (expedida em 

22/03/2018), código n. 52615 ( expedida em 04/06/2018), vislumbro que as 

mesmas foram expedidas no ano de 2018, tornando assim exequíveis, 

tendo em vista a data do ajuizamento desta demanda em 26/07/2019, 

segundo dicção do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, qual prediz que: “ 

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizada por WAINER 

WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, fundada Execução de Título Executivo, de honorários 

advocatícios como defensor dativo, referente aos processos de número: 

a) 98-83.2010.811.0088 (Cód. 56190), 1,5 (um e meio) URH’s–R$ 

1.392,78(um trezentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos), 

expedida em 25/04/2018; b) 349-57.2017.811.0088 (Cód. 64894), 4 

(quatro) URH’s –R$ 3.714,08 (três mil e setecentos e quatorze reais e oito 

centavos), certidão expedida em 22/03/2018; c) 1399-60.2013.811.0088 

(Cód. 52615), 9 (nove) URH’s –R$ 8.356,68(oito mil e trezentos e 

cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) - certidão expedida em 

04/06/2018. A parte exequente postula o valor total de R$ 13.463,54(treze 

mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). 

Recebida a inicial, fora determinada a citação da parte executada. 

Devidamente citada, a parte Executada não se manifestou no processo de 

Execução, conforme certidão id.22605519. Eis o breve relato. Passo à 

fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, eis que a matéria nele versada envolve apenas matéria de 

direito, estando as alegações suportadas em provas documentais, 

dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo 

assim, como no caso os documentos juntados aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda, não há necessidade de produção de 

outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exequente R$ 13.463,54(treze mil e quatrocentos 

e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente 

às certidões de honorários por atuação como defensor dativo acima 

descritas. EXPEÇA-SE a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

e/ou Precatório, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas 

pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da 

Constituição Federal), especialmente o contido na Lei 10.656/17 (limite 

para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho da Magistratura de Mato 

Grosso (procedimento para pagamento por meio de RPV), CONFORME 

DECISÃO no ID- 22200203. Com fulcro no artigo 85, §7º, do Código de 

Processo Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios (STF, 2ª 

Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 

25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a 

Fazenda Pública ao pagamento das custas. 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
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000060-66.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUCINEIA DE SOUZA MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA OAB - RO8565 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESTADUAL SEDUC - PAS 2020 (IMPETRADO)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000060-66.2020.8.11.0100. 

IMPETRANTE: APARECIDA LUCINEIA DE SOUZA MORAES IMPETRADO: 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESTADUAL SEDUC - PAS 2020, SECRETÁRIO 

DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por APARECIDA 

LUCINEIA DE SOUZA MORAES, contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO 

ESTADUAL SEDUC – PAS 2020 e da SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, com sede na Comarca de Cuiabá/MT. É o 

relato. Fundamento e decido. De proêmio, entendo que, por se tratar de 

competência absoluta, o foro da autoridade coatora, qual seja a Comarca 

de Cuiabá/MT é competente para processar e julgar o presente feito. 

Neste sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - SEDE DA AUTORIDADE 

COATORA. - Para a fixação da competência em ação de mandado de 

segurança, considera-se competente o foro em que está localizada a 

sede funcional da autoridade coatora.” (TJ-MG - CC: 10000150003937000 

MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 25/06/2015, Câmaras Cíveis 

/ 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. 

AUTORIDADE COATORA. NATUREZA E SEDE FUNCIONAL. A competência 

em mandado de segurança é fixada levando-se em conta a natureza da 

autoridade coatora e sua sede funcional. Tal entendimento visa a facilitar a 

defesa da autoridade impetrada e evitar a 'escolha' de juízo com 

entendimento mais favorável à tese defendida, além de, uma vez 

concedida a segurança, facilitar o cumprimento da medida pela 

proximidade entre a autoridade e a parte impetrante. Precedentes do STJ.” 

(TRF-4 - AG: 50705265920174040000 5070526-59.2017.4.04.0000, 

Relator: LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento: 

03/07/2018, SEGUNDA TURMA) Isto posto, DECLINO a competência do 

julgamento da causa e DETERMINO a remessa dos presentes autos à 

COMARCA DE CUIABÁ/MT, para seu regular processamento, com as 

homenagens deste Juízo, promovendo-se as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Diligências necessárias. De Campo Novo do Parecis/MT para 

Brasnorte/MT, 17 de fevereiro de 2020. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010455-37.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEY MONTEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 8010455-37.2016.8.11.0100 EXEQUENTE: INES SCHIMIDT - 

ME EXECUTADO: LUCINEY MONTEIRO Vistos etc. Cite-se a parte 

executada para no prazo de 15 (quinze) dias pagar a dívida com os 

acréscimos legais (art. 52, IV da Lei nº 9.099/95). Frise-se que a parte 

executada somente poderá opor embargos à execução, nos próprios 

autos do processo de execução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

a partir da juntada aos autos de comprovante de pagamento integral da 

dívida ou da realização de penhora online (na totalidade da dívida), nos 

termos do Enunciado 117 do Fonaje. Advirta-se que no caso de não 

pagamento da dívida no aludido prazo, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, nos termos do art. 523, §1º do NCPC. No 

caso de não pagamento do débito no aludido prazo, retornem os autos 

conclusos para realização de penhora online via BACENJUD, sem prejuízo 

ainda de outras medidas coercitivas. CUMPRA-SE servindo esta como 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. BRASNORTE, 9 

de maio de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8009999-63.2011.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

OSORIO ARCANJO FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES OAB - MT0012422A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8009999-63.2011.8.11.0100. EXEQUENTE: OSORIO ARCANJO FARIA 

EXECUTADO: CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA Vistos. 

Considerando que até a presente data não houve a comprovação da 

transferência do valor depositado pela requerida no ID. 8973520, intime-se 

a parte requerente, por meio de seu procurador habilitado, para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção do feito. Após, decorrido o prazo aludido, com 

ou sem manifestação, devolvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações. Cumpra-se. Diligências necessárias. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-04.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010011-04.2016.8.11.0100. REQUERENTE: JULIANO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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 c/c Enunciados nº 161 e 

162, ambos do FONAJE. Vieram os autos conclusos para deliberação. 

Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que as partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de 

dar fim à celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, 

forte no art. 487, inciso III, alínea 'b', do Código Processo Civil. Transitada 

em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as 

anotações de estilo. 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 
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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, 

17 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-04.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010011-04.2016.8.11.0100. REQUERENTE: JULIANO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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 c/c Enunciados nº 161 e 

162, ambos do FONAJE. Vieram os autos conclusos para deliberação. 

Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que as partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de 

dar fim à celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, 

forte no art. 487, inciso III, alínea 'b', do Código Processo Civil. Transitada 

em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as 

anotações de estilo. 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, 

17 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-04.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010011-04.2016.8.11.0100. REQUERENTE: JULIANO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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 c/c Enunciados nº 161 e 

162, ambos do FONAJE. Vieram os autos conclusos para deliberação. 

Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que as partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de 

dar fim à celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, 

forte no art. 487, inciso III, alínea 'b', do Código Processo Civil. Transitada 

em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as 

anotações de estilo. 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, 

17 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-43.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE AMORIM DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000176-43.2018.8.11.0100. REQUERENTE: VALDELICE AMORIM DOS 

REIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

VALDELICE AMORIM DOS REIS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO 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 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. 

A parte Reclamante alega não possuir débito com a Reclamada, no valor 

de R$1.866,63 referente a cobrança de fatura eventual, declarado 

indevido no Processo nº 8010125-45.2013.8.11.0100 que tramitou no JEC 

de Brasnorte. Afirma que teve que quitar o débito referente ao período de 

julho/2011 à junho/2012 junto à Requerida para não ter o abastecimento de 

energia elétrica suspenso. Assim, requer a condenação da Reclamada por 

danos morais e a devolução em dobro do valor pago. Analisando 

detidamente os autos, constato que foi declarada indevida a cobrança no 

valor de R$1.866,63, conforme narrado na inicial, sendo indevida a sua 

cobrança. 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, constato pelos documentos juntados com a inicial, que 
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a parte Autora quitou débito considerado indevido em outro processo, 

devendo ser restituído o valor cobrado , mas de forma simples. Com 

relação ao pedido de indenização por danos morais, não é possível o 

deferimento do pleito, haja vista, que não há comprovação nos autos de 

que tenha havido a suspensão de energia elétrica, ou que os nome da 

consumidora tenha sido inserido nos órgãos de proteção ao crédito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para o fim de: a) CONDENAR a Reclamada a restituir o valor cobrado de 

R$1.866,63, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo-se o processo, com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios. (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I- Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II- Int. Daiane Marilyn Vaz, 

Juíza de Direito. BRASNORTE, 17 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-43.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE AMORIM DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000176-43.2018.8.11.0100. REQUERENTE: VALDELICE AMORIM DOS 

REIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

VALDELICE AMORIM DOS REIS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO 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 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. 

A parte Reclamante alega não possuir débito com a Reclamada, no valor 

de R$1.866,63 referente a cobrança de fatura eventual, declarado 

indevido no Processo nº 8010125-45.2013.8.11.0100 que tramitou no JEC 

de Brasnorte. Afirma que teve que quitar o débito referente ao período de 

julho/2011 à junho/2012 junto à Requerida para não ter o abastecimento de 

energia elétrica suspenso. Assim, requer a condenação da Reclamada por 

danos morais e a devolução em dobro do valor pago. Analisando 

detidamente os autos, constato que foi declarada indevida a cobrança no 

valor de R$1.866,63, conforme narrado na inicial, sendo indevida a sua 

cobrança. 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, constato pelos documentos juntados com a inicial, que 

a parte Autora quitou débito considerado indevido em outro processo, 

devendo ser restituído o valor cobrado , mas de forma simples. Com 

relação ao pedido de indenização por danos morais, não é possível o 

deferimento do pleito, haja vista, que não há comprovação nos autos de 

que tenha havido a suspensão de energia elétrica, ou que os nome da 

consumidora tenha sido inserido nos órgãos de proteção ao crédito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para o fim de: a) CONDENAR a Reclamada a restituir o valor cobrado de 

R$1.866,63, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo-se o processo, com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios. (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I- Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II- Int. Daiane Marilyn Vaz, 

Juíza de Direito. BRASNORTE, 17 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-87.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GALIANO (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000283-87.2018.8.11.0100. REQUERENTE: PAULO GALIANO 

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 PAULO GALIANO em desfavor de BANCO 

BRADESCO 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. DECIDO. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR 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 Falta de Interesse de Agir Não há que se falar em ausência 

de interesse de agir diante da existência de indícios de prova que 

demonstra a conduta da parte autora visando solucionar a controvérsia e 

a causa de pedir consistente justamente na negativação supostamente 

indevida feito pela requerida. Do Comprovante de Endereço. Deixo de 

acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, 

em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos os 

documentos indispensáveis a análise da demanda. MÉRITO 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 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. A parte Reclamante alega não 

possuir débito com a Reclamada, no valor de R$112,42 disponibilizado em 

11.12.2017. Afirma que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao 
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crédito indevidamente, e que não houve notificação prévia acerca da 

dívida em questão. Assim, requer a declaração de inexistência do débito e 

a condenação da Reclamada por danos morais. Diante da negativa de 

débito e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a legalidade do débito, nos termos do art. 373, 

II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. Devendo 

ser observado que não trouxe a Reclamada, nenhum documento que retire 

a validade das afirmações contidas na inicial. 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 inseriu 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. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização por danos morais em R$5.000,00, 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. Por fim, 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, com 

fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) DECLARAR 

a inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor de R$112,42 

disponibilizado em 11.12.2017; b) CONDENAR a Reclamada em danos 

morais, no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, 

(súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito. 

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. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

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: 1000283-87.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GALIANO (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000283-87.2018.8.11.0100. REQUERENTE: PAULO GALIANO 

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 PAULO GALIANO em desfavor de BANCO 

BRADESCO 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. DECIDO. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR 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 Falta de Interesse de Agir Não há que se falar em ausência 

de interesse de agir diante da existência de indícios de prova que 

demonstra a conduta da parte autora visando solucionar a controvérsia e 

a causa de pedir consistente justamente na negativação supostamente 

indevida feito pela requerida. Do Comprovante de Endereço. Deixo de 

acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, 

em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos os 

documentos indispensáveis a análise da demanda. MÉRITO 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 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. A parte Reclamante alega não 

possuir débito com a Reclamada, no valor de R$112,42 disponibilizado em 

11.12.2017. Afirma que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito indevidamente, e que não houve notificação prévia acerca da 

dívida em questão. Assim, requer a declaração de inexistência do débito e 

a condenação da Reclamada por danos morais. Diante da negativa de 

débito e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a legalidade do débito, nos termos do art. 373, 

II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. Devendo 

ser observado que não trouxe a Reclamada, nenhum documento que retire 

a validade das afirmações contidas na inicial. 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 inseriu 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. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização por danos morais em R$5.000,00, 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. Por fim, 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, com 

fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) DECLARAR 

a inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor de R$112,42 

disponibilizado em 11.12.2017; b) CONDENAR a Reclamada em danos 

morais, no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, 

(súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito. 

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. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas providências. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 
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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

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Portaria

P O R T A R I A N.º 07/2020-DF

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR, CARLOS EDUARDO DE MORAES 

E SILVA, JUIZ DIREITO E DIRETOR DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS, 

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

ETC.

 RESOLVE:

 Conceder a servidora Nayara Iris Caixeta, Técnica Judiciária, matrícula nº. 

14008, lotada na Central de Administração, da Comarca de Campinápolis - 

MT, 03 (três) meses de licença – prêmio, relativas ao quinquênio de 

04/01/2015 a 04.01.2020, nos termos do artigo 109, da Lei Complementar 

n.º 04/90 e artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº. 059/99, 

condicionando o gozo, a conveniência do serviço público e anuência da 

chefia imediata.

 P. R. Remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça. Cumpra-se.

 Campinápolis - MT, 17 de fevereiro de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito e Diretor do foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-45.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HINGRID REIS GUIMARAES OAB - MT26885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIZA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 11:15 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-02.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FRANCISCA DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-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 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: intimar as partes para manifestarem sobre o retorno dos 

autos da instância superior em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Campinápolis-MT , 18 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000232-12.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA TSINHOTSE E UTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar as partes para, 

considerando o alvará de levantamento expedido e assinado, no prazo de 

15 dias, manifestarem interesse na continuidade do feito, sob pena de 

arquivamento. CAMPINÁPOLIS, 18 de fevereiro de 2020. PAULO 

EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA 

DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, 

Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000085-76.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ALVES DE ARAUJO NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL ALVES DE ARAUJO NETTO OAB - PR72758 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILLMANN CASAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, informar o endereço para cumprimento do ato deprecado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000004-30.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA LEAL DUARTE (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))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000051-04.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP-MT 

(DEPRECANTE)

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA OAB - PR82780 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Comarca de Claudia/MT - Vara Única (DEPRECADO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Citação, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guias de Diligências junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), nos valores de R$ 591,75 (quinhentos e noventa e um reais 

e setenta e cinco centavos), correspondente ao zoneamento "BR 163" e 

R$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais), correspondente ao 

zoneamento "Assentamento 12 de outubro", bem como encaminhar a Guia 

e o comprovante de pagamento.

Juizado Especial e Criminal

Decisão
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LEIA DE ALVARENGA NUNES ALMEIDA OAB - MT25963/O 
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Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000027-73.2020.8.11.0101 Promovente: 

AUTOR: FLAVIO GABRIEL SILVA PEREIRA Promovido: REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. Recebo a 

inicial, posto que preenchidos os requisitos legais. 2. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais com Pedido de 

Liminar, em que a parte autora requer, em sede de tutela de urgência, que 

a requerida se abstenha de suspender com o fornecimento de energia 

elétrica de sua unidade consumidora, qual seja UC n.º 6/1280838-2, e que 

seu nome seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito em decorrência 

dos supostos débitos que totalizam o montante de R$ 10.269,42 (dez mil 

duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e quarenta e dois centavos). 

Para tanto, alega em apertada síntese, que ajuizou a presente ação a fim 

de declarar inexigível o valor cobrado pela empresa requerida das faturas 

referente aos meses de setembro/2018 no valor de R$ 4.389,68 (quatro 

mil trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), fatura 

esta que se deu a negativação do nome da parte autora; outubro/2018 no 

valor de R$ 3.774,68 (três mil, setecentos e quatro reais e sessenta e oito 

centavos); e novembro/2018 no valor de R$ 2.105,05 (dois mil, cento e 

cinco reais e cinco centavos), totalizando o valor acima aludido. Salienta 

que os valores cobrados são exorbitantes e indevidos, pois o imóvel se 

trata de uma construção inacabada, sem nenhuma instalação elétrica 

interna, conforme as fotos colacionadas aos autos. Aduz ainda que, em 

contato telefônico com a requerida, foi informado que no prazo de 10 

(dez) dias, seria verificado o motivo dos valores abusivos e o erro seria 

sanado, o que não ocorreu. Que tentou uma solução para o impasse pela 

via administrativa, registrando uma reclamação no PROCON n.º 

51.007.001.19-0000395, porém, nada foi solucionado. Pugna ainda, pela 

inversão do ônus da prova. Juntou documentos à inicial. DECIDO. A 

antecipação dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 do Código de 

Processo Civil, é uma espécie de tutela de urgência, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o “periculum in 

mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os pressupostos 

acima citados. Verifica-se que a parte autora comprovou que possui 

relação jurídica com a requerida, vez que apresentou histórico de contas 

remetido pela empresa, referente à unidade consumidora em questão. 

Além disso, demonstrou a cobrança no importe de R$ 10.269,42 (dez mil, 

duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), referente 

aos supostos gastos com energia elétrica referente aos meses de 

setembro/2018, outubro/2018 e novembro/2018. Ademais, como visto pelo 

histórico apresentado em dezembro/2018 o valor da cobrança caiu para a 

importância de R$ 13,78 (treze reais e setenta e oito centavos), valor esse 

de baixo consumo, comparado com as faturas anteriores. Não se poderia 

exigir que, ao menos neste primeiro momento, a parte autora fizesse prova 

de fato negativo, qual seja, a de provar que o débito cobrado pela 

requerida é indevido, uma vez que, conforme as fotos apresentadas aos 

autos, não existe ao menos um imóvel no endereço, e sim, somente 

algumas paredes, sem nenhuma rede elétrica interna instalada, sendo 

descabível e desproporcional a cobrança pleiteada pela requerida na 

unidade consumidora em questão. Ademais, não se vislumbram maiores 

prejuízos a empresa requerida, com a determinação de abster-se de incluir 

o nome da parte autora no rol de inadimplentes ou cortar o fornecimento 

de energia elétrica. Há, portanto a demonstração da aparência do bom 

direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os 

argumentos trazidos pela autora possam ser verídicos. O perigo do dano 

irreparável é evidente com a inclusão do nome da parte nos cadastros dos 

serviços de proteção ao crédito, que pode trazer consequências danosas 

e irreversíveis, evidenciando-se na possibilidade de dano ao seu crédito 

no mercado e a sua imagem. Outrossim, a energia elétrica é um serviço 

essencial ao ser humano, podendo acarretar sérios prejuízos quando 

suspensa, ainda mais se for suspensa por um débito, supostamente, 

inexistente e pretérito. Nesse sentido: “CORTE DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE PELA 

CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE TAL 

ESSENCIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS 

PRETÉRITOS CONSOLIDADOS PELO TEMPO. SUSPENSÃO ILEGAL DO 

FORNECIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISUM INTERLOCUTÓRIO 

MANTIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento 

de que não é lícito á concessionária interromper o fornecimento do serviço 

em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o 

inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo, sendo inviável 

a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 4. Assim, 

mostra-se deveras indevido o eventual corte de energia elétrica de 

consumidor inadimplente, como no presente caso (...)” (TJ-CE – AGV: 

06242311020178060000 CE 0624231-10.2017.8.06.0000, Relator: MARIA 

DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, Data da 

Publicação: 22/11/2017). Por derradeiro, não há que se falar em 

irreversibilidade da medida, porquanto caso seja constatada (ao final da 

demanda) a pertinência da cobrança realizada pela empresa requerida, a 

inclusão poderá ser refeita às custas do requerente e sem qualquer ônus 

à empresa requerida (art. 300, § 3°, CPC). Melhor e mais prudente que se 

aguarde uma análise e cognição mais aprofundada no decorrer da 

instrução do presente feito para se descobrir se devido ou não. Nestes 

termos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pleiteada, determinando que 

a requerida: a) se ABSTENHA de incluir o nome do autor nos cadastros de 

proteção de crédito, referente ao débito no valor de R$ 4.389,68 (quatro 

mil trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) referente 

ao mês de setembro/2018, e dos meses subsequentes outubro/2018 e 

novembro/2018, oriundos da unidade consumidora 6/1280838-2, e caso já 

tenha incluído que proceda a exclusão, no prazo de 05 (cinco) dias; b) se 

ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica devido ao 

não pagamento das faturas acima datadas, caso já tenha interrompido o 

servido em decorrência das faturas supostamente devidas, que proceda o 

seu reestabelecimento, no prazo de 48 (quarenta e oito horas). Estabeleço 

a pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso 

de descumprimento da presente ordem (artigo 537, do Código de Processo 

Civil). 3. No tocante a inversão do ônus da prova passo a decidir. Este 

beneplácito processual ao consumidor não é concedido de forma 

automática, apenas pela constatação da existência de uma relação de 

consumo, mas submete-se aos ditames do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, verbis: “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.”. Portanto, 

muito embora o caso em análise deva ser interpretado à luz do estatuto 
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consumeirista, não há que se falar em automática e irrestrita inversão do 

ônus da prova. E isso porque a inversão apenas tem cabimento quando 

está presente a verossimilhança das alegações, bem como quando a 

produção da prova é complexa e difícil ao consumidor que se encontre 

numa posição de hipossuficiência econômica ou técnica. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS PELO FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA DEFESA.1.-. Para garantia do 

exercício do direito de ampla defesa do consumidor, estabelece-se a 

possibilidade a inversão do ônus da prova em seu benefício quando a 

alegação por ele apresentada seja verossímil ou, alternativamente, quando 

for constatada a sua hipossuficiência. 2.- A hipossuficiência a referida 

pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da possibilidade de inversão do 

ônus da prova está relacionada, precisamente, com o exercício dessa 

atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja 

de ordem técnica seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a 

causa ou a extensão do dano. 3.- Há de se atentar, porém, para que não 

seja imputado ao réu o ônus de uma prova que foi inviabilizada pelo 

próprio autor, o que não sucede na hipótese dos autos. (...)” (REsp 

1325487/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28/08/2012, DJe 14/09/2012). No caso em apreço, tem razão a parte 

Requerente no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, previsto no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além da 

verossimilhança das alegações, tal inversão é imprescindível, eis que não 

há como a parte autora comprovar que o débito de R$ 10.269,42 é 

indevido ou não. Assim, a parte Requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais motivos, em detrimento da hipossuficiência da parte autora, 

razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, conforme 

requerido. Há de se esclarecer que esta decisão não exime a parte autora 

de trazer indícios de veracidade de suas alegações (art. 373, I do CPC), 

pois esta regra não se confunde com a procedência automática dos 

pedidos formulados pelo autor. 4. Paute-se audiência de conciliação (art. 

16, da Lei nº 9.099/95). 5. Cite-se e intime-se a parte requerida de todo o 

teor da presente ação bem como para que compareça à audiência, no 

Fórum desta Comarca, advertindo-a de que seu não comparecimento 

poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial e proferido julgamento de plano 

(art. 18, § 1º e 20, da Lei nº. 9.099/95). 6. Intime-se a parte requerente 

para que compareça à audiência, constando da intimação que sua 

ausência implicará na extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 

51, 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 9º estabelece que as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9º, § 4º). 7. Caso não haja conciliação, a contestação 

poderá ser ofertada até cinco (05) dias após a audiência acima 

mencionada. 8. Diligências necessárias. Cláudia, 17 de fevereiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-38.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000094-38.2020.8.11.0101 

REQUERENTE: ENIO ALVES DA SILVA REQUERIDO: ITAU SEGUROS S/A 

Vistos. 1. Recebo a inicial. 2. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por dano morais e pedido de antecipação de 

tutela proposta por ENIO ALVES DA SILVA em face de ITAÚ SEGUROS 

S.A., em que requer, antecipadamente, que o banco Requerido exclua seu 

nome junto aos órgãos de proteção de crédito face a inexistência de 

débito. Para tanto, alega que em meados de novembro de 2019 ao tentar 

realizar um financiamento, foi informado que não poderia fazê-lo, visto que 

seu nome estava negativado no serviço de proteção ao crédito. Aduz que 

ao buscar informações sobre a origem do suposto débito, verificou que se 

tratava de uma dívida no valor de R$ 1.148,72 (mil cento e quarenta e oito 

reais e setenta e dois centavos), contudo informa que não possui conta 

bancária junto ao requerido, tampouco realizou qualquer seguro, sendo 

que a referida negativação é indevida. Afirma que entrou em contato com 

o Requerido através do telefone 0800, contudo o banco fez pouco caso 

das informações que foram prestadas. Por entender que o débito é 

indevido, pleiteia pela exclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, a declaração da inexistência da relação jurídica e por 

consequência a inexistência do débito bem como a condenação do 

Requerido em danos morais. Ainda, requereu a inversão do ônus da 

prova. Juntou documentos à inicial. DECIDO. A antecipação dos efeitos da 

tutela, hoje prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, é uma 

espécie de tutela de urgência, devendo ser concedida “quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou 

risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a 

tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de 

tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos 

clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade 

do direito alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano 

ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo 

(natureza cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita 

em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da 

probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. 

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência 

de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão 

presentes os pressupostos acima citados. A parte autora comprovou que 

seu nome encontra-se negativado desde 15.02.2017, por uma suposta 

dívida no valor de R$ 1.148,72 (mil cento e quarenta e oito reais e setenta 

e dois centavos), sendo que somente teve conhecimento em meados do 

mês de novembro de 2019 quando foi tentar realizar um financiamento. 

Ainda, mencionou na exordial que desconhece a origem do suposto débito 

bem como que não possui conta bancária e tampouco realizou seguro 

junto ao banco Requerido. Diante disso, resta demonstrado o “fumus boni 

iuris”, permitindo concluir, neste juízo preliminar, que os argumentos 

trazidos pela parte autora possam ser verídicos. O perigo do dano 

irreparável é evidente com a realização do protesto que pode trazer 

consequências danosas e irreversíveis, evidenciando-se na possibilidade 

de dano ao seu crédito no mercado e a sua imagem. Quanto ao banco 

requerido, não se vislumbra que possa vir a sofrer grandes prejuízos com 

a exclusão do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Por derradeiro, não há que se falar em irreversibilidade da medida, 

porquanto caso seja constatada (ao final da demanda) a pertinência da 

cobrança realizada pelo banco requerido, a inclusão poderá ser refeita às 

custas do reclamante e sem qualquer ônus ao banco requerido (art. 300, § 

3°, CPC). Melhor e mais prudente que se aguarde uma análise e cognição 

mais aprofundada no decorrer da instrução do presente feito para se 

descobrir se devido ou não. Nestes termos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, determinando a EXCLUSÃO do nome do requerente junto ao 

cadastro de proteção ao crédito, referente ao débito no valor de R$ 

1.148,72 (mil cento e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) 

constante do contrato Volks 000.90269. 2. Oficie-se aos órgãos de 

proteção ao crédito (SCPC e Serasa) para dar cumprimento a esta 

decisão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Estabeleço a pena diária 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento da 

presente ordem (artigo 537, do Código de Processo Civil). 3. No tocante a 

inversão do ônus da prova passo a decidir. Este beneplácito processual 

ao consumidor não é concedido de forma automática, apenas pela 

constatação da existência de uma relação de consumo, mas submete-se 

aos ditames do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, verbis: 

“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.”. Portanto, muito embora o caso em análise deva ser 

interpretado à luz do estatuto consumeirista, não há que se falar em 

automática e irrestrita inversão do ônus da prova. E isso porque a 

inversão apenas tem cabimento quando está presente a verossimilhança 

das alegações, bem como quando a produção da prova é complexa e 

difícil ao consumidor que se encontre numa posição de hipossuficiência 

econômica ou técnica. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 
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DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS PELO FATO DO 

PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA 

DEFESA.1.-. Para garantia do exercício do direito de ampla defesa do 

consumidor, estabelece-se a possibilidade a inversão do ônus da prova 

em seu benefício quando a alegação por ele apresentada seja verossímil 

ou, alternativamente, quando for constatada a sua hipossuficiência. 2.- A 

hipossuficiência a referida pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da 

possibilidade de inversão do ônus da prova está relacionada, 

precisamente, com o exercício dessa atividade probatória, devendo ser 

compreendida como a dificuldade, seja de ordem técnica seja de ordem 

econômica, para se demonstrar em juízo a causa ou a extensão do dano. 

3.- Há de se atentar, porém, para que não seja imputado ao réu o ônus de 

uma prova que foi inviabilizada pelo próprio autor, o que não sucede na 

hipótese dos autos. (...)” (REsp 1325487/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 14/09/2012). No caso em 

apreço, tem razão a parte Requerente no tocante ao pleito de inversão do 

ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão é 

imprescindível, eis que o banco Requerido possui maiores condições de 

comprovar que o débito é devido. Assim, a parte Requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais motivos, em detrimento da 

hipossuficiência da parte autora, razão pela qual determino a inversão do 

ônus da prova, conforme requerido. Há de se esclarecer que esta decisão 

não exime a parte autora de trazer indícios de veracidade de suas 

alegações (art. 373, I do CPC), pois esta regra não se confunde com a 

procedência automática dos pedidos formulados pelo autor. 4. Paute-se 

audiência de conciliação (art. 16, da Lei nº 9.099/95). 5. Cite-se e intime-se 

a parte requerida de todo o teor da presente ação bem como para que 

compareça à audiência, no Fórum desta Comarca, advertindo-a de que 

seu não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial e proferido 

julgamento de plano (art. 18, § 1º e 20, da Lei nº. 9.099/95). 6. Intime-se a 

parte requerente para que compareça à audiência, constando da 

intimação que sua ausência implicará na extinção do processo, sem 

resolução do mérito (art. 51, 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 9º estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). 7. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco (05) dias após a 

audiência acima mencionada. 8. Diligências necessárias. Cláudia, 17 de 

fevereiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-85.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS GOELZER ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/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):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000033-85.2017.8.11.0101 Exequente: 

REQUERENTE: LEONIDAS GOELZER ALBUQUERQUE Executado: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos. Trata-se da fase de 

Execução de Sentença. Promova a secretaria a regularização do polo 

ativo a fim de constar o Espólio de Leonidas Goelzer Albuquerque. Sendo 

isto o que basta relatar (Art. 38, LJE), sigo aos fundamentos e ao final 

decido (Art. 489, CPC): Ante a CONCORDÂNCIA pela parte Requerente do 

valor depositado pela parte Requerida, nos termos do artigo 523 do CPC, 

julgo cumprida a sentença com relação a esta demandada, aplicando-se 

subsidiariamente o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se Alvará, em nome do patrono da Requerente para o 

levantamento da quantia depositada na conta judicial informada nos autos. 

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. 

Diligências necessárias. Cláudia, 17 de fevereiro de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000082-24.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA TAQUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000082-24.2020.8.11.0101 Promovente: 

EXEQUENTE: PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME 

Promovido: EXECUTADO: HELENA TAQUES DOS SANTOS SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de ação de cobrança/reclamação em que a parte Autora 

ingressou com pedido no Juizado Especial de Cuiabá, mas ao ajuizar a 

presente demanda, o feito de forma equivocada foi remetido para esta 

Comarca. É, em síntese, o Relatório. DECIDO. Considerando que o feito foi 

distribuído de forma errônea, eis que a petição inicial é dirigida ao Juízo de 

Cuiabá e não a este Juízo, tenho por incompetente para análise do feito. 

Assim, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Sem custas 

e honorários advocatícios, por força do artigo 55 da Lei n. 9.099/95. P.R. I. 

Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 17 de fevereiro de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000789-14.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA MARIA BILIZARIO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO(A))

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO(A))

JANDIR JOSE DA COSTA OAB - 478.727.302-78 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | 

COLNIZA/MT Vistos, Trata-se de ação previdenciária para 

reestabelecimento de auxílio-doença c/c conversão para aposentadoria 

por invalidez c/c tutela de urgência proposta por NILDA MARIA BILIZARIO 

COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL (INSS). 

Em sede de tutela antecipada, pleiteia a Autora o restabelecimento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença, sustentando, em síntese, que 

sofre de diversas enfermidades, além de fazer uso de diversos 

medicamentos que só consegue adquirir com o auxílio do benefício, sua 

única fonte de renda. Pois bem. I - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA De 

proêmio, registro que se presume verdadeira a alegação de 

hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme 

dispõe o art. 98, § 4º, do Código de Processo Civil. Julgado que sintetiza 

esse entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RIQUEZA. 

CONCESSÃO. 1. Nos termos do novo regramento instituído pelo Código de 

Processo Civil de 2015, a assistência judiciária é devida a quem não 

possui rendimentos suficientes para suportar as despesas de um 

processo. 2. A declaração de insuficiência financeira para fins de 

gratuidade de justiça goza de presunção iuris tantum de veracidade, 

podendo ser elidida por prova em contrário. 3. Não havendo nos autos 

elementos que indicam dispor o requerente de recursos financeiros 

suficientes para fazer frente aos custos do processo, cabível o 
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deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.” (TRF4, AG 

5002949-64.2017.4.04.0000, QUINTA TURMA, Relator ROGERIO 

FAVRETO, juntado aos autos em 18/05/2017) (Grifo nosso) Assim, 

considerando que no caso em tela os autos não trazem subsídios a 

afastar a pobreza declarada pela parte, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. II - DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

Analisando o caso judicializado, noto que embora a Requerente tenha 

apresentado indícios suficientes quanto ao “periculum in mora”, haja vista 

ter colacionado diversos atestados médicos que comprovam sua 

incapacidade laborativa, devido ao fato de estar acometida por diabetes, 

isquemia cerebral por consequência de hipertensão arterial maligna, 

transtornos depressivos e mentais devido a lesão e ainda sequelas de 

AVC com comprometimento motor, ela não apresentou documentos 

suficientes a demonstrar o fumus boni juris. Isso porque, não apresentou 

documentos que corroborassem a alegação de que recebia o benefício 

previdenciário desde 15.06.2011 (sequer apresentou CNIS), além de não 

apresentar quaisquer documentos acerca de sua atividade rurícola, seja 

na suposta data em que o benefício teria sido deferido (ano de 2011), seja 

na data em que requereu a prorrogação do benefício (ano de 2019). 

Nessa toada, apresento a seguinte jurisprudência: “(...) 3. Hipótese em 

que não restou demonstrada a qualidade de segurada especial da parte 

autora, tampouco a permanência da incapacidade laborativa, para fins de 

obtenção do benefício de auxí l io-doença.”(TRF-4 -  AG: 

50091389220164040000 5009138-92.2016.404.0000, Relator: VÂNIA 

HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/04/2016, SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: D.E. 14/04/2016) (Grifo nosso) Assim, em que pese 

preencher um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual 

seja o perigo de dano, entendo que a Autora não apresentou indícios 

suficientes quanto ao preenchimento de sua qualidade de segurada, o que 

demonstraria a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que ausentes os 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito da Autora, nada 

impedindo sua revisitação à luz de fatos novos. DEIXO de designar 

audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 doCPC), fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. De Juína para 

Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias Juiz de 

D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Amapola, S/Nº, Centro, 

Colniza-MT - Cep:78335-000, Fone: (66) 3571-1890.

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 06/2020//DF

O Doutor Lener Leopoldo da Silva Coelho, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e,

CONSIDERANDO o pedido formulado pela servidora EDNA APARECIDA 

MOREIRA SILVA LIMA – Oficial de Justiça - Matricula 3697, lotada no 

Fórum desta Comarca;

CONSIDERANDO que fora concedido 3 (três) meses de Licença Prêmio à 

Servidora EDNA APARECIDA MOREIRA SILVA LIMA – Oficial de Justiça - 

Matricula 3697, lotada no Fórum desta Comarca, referente ao quinquênio 

de 24/05/1999 a 24/05/2004;

CONSIDERANDO que, referente ao respectivo quinquênio, conforme o 

Relatório da Ficha de Licença Premio da Servidora, dos 90(noventa) dias 

concedidos, foram usufruídos 70(setenta) dias, restando 20(vinte) dias 

pendentes para usufruto.

 RESOLVE:

 AUTORIZAR a Servidora EDNA APARECIDA MOREIRA SILVA LIMA, Oficial 

de Justiça, matricula 3697, lotada no foro da Comarca de Dom Aquino, a 

usufruir no período de 26/02 a 16/03/2020, 20 (vinte) dias de licença 

prêmio, referente ao quinquênio de 24/05/1999 a 24/05/2004.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do E. Tribunal de Justiça. Dom Aquino, 17 de fevereiro de 2020.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000142-38.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SILVA ALVARENGA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CHRISOSTOMO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT7846 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 10 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LENER 

L E O P O L D O  D A  S I L V A  C O E L H O  P R O C E S S O  n . 

1000142-38.2019.8.11.0034 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: 

PAULO SILVA ALVARENGA Endereço: Rancho Divino Pai Eterno, Zona 

Rural, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 POLO PASSIVO: Nome: 

IZABEL CHRISOSTOMO DA SILVA Endereço: Rancho Divino Pai Eterno, MT 

344, KM 18, Zona Rural, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 

FINALIDADE:FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, de que foi decretada a interdição de IZABEL 

CHRISOSTOMO DA SILVA, brasileira, viúva, idosa, aposentada, nascida 

no dia 15/09/1924, natural da cidade de Itabuna-BA, filha de Antônio 

Chrisostomo da Silva e Brigida Maria de Jesus, portadora do RG nº 399454 

SESP/RO e inscrita no CPF nº 419.028.902-72, residente e domiciliada no 

Rancho Divino Pai Eterno, situada na Rodovia MT 344, KM 18, s/n, neste 

município de Dom Aquino-MT, por sentença proferida em 12/12/2019. 

Limites da Interdição: relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil. Causa da Interdição: Deficiente Auditiva, portadora da 

doença de Alzheimer, Epilepsia, Ulcera Varicosa Crônica, Hipertensão 

Arterial, bem como apresenta dificuldade para locomoção, sendo 

necessário o uso de bengala. Prazo da Interdição: Indeterminado. Curador 

nomeado: PAULO SILVA ALVARENGA. O prazo deste edital é do art. 755, 

§ 3º do Novo Código de Processo Civil. SENTENÇA: Vistos e etc. Cuida-se 

de Ação De Interdição Com Pedido de curatela Em Antecipação De Tutela 

ajuizada pelo MINISTERIO PÚBLICO tendo como Interditando a Sra. IZABEL 

CHRISOSTOMO DA SILVA e em favor do seu filho, SR. PAULO SILVA 

ALVARENGA, alegando, em síntese, que a idosa Izabel Chrisostomo da 

Silva apresenta séria dificuldade para se relacionar, sendo que é 

Deficiente Auditiva, portadora da doença de Alzheimer, Epilepsia, Ulcera 

Varicosa Crônica, Hipertensão Arterial, bem como apresenta dificuldade 

para locomoção, sendo necessário o uso de bengala. Segundo 

informações angariadas, a idosa Izabel Chrisostomo da Silva é totalmente 

dependente para realizar os seus cuidados diários, como banho, 

alimentação, higiene pessoal, sendo estes realizados pela esposa de seu 

filho, Sra. Marlucia Batista Costa de Alvarenga. Outrossim, extrai-se da 

prefacial que a interditanda carece de constante assistência e auxílio. Com 

lastro nestas premissas, postula a Parte Autora pela decretação de 

interdição da Interditanda. Com a inicial vieram os documentos. A tutela 

antecipada foi deferida (ID. 19881323), concedendo-se a curatela 

provisória da interditanda ao seu filho Paulo Silva Alvarenga. A interditada 

foi regularmente citada (ID. 20709354). Houve a realização de audiência 

(ID. 22449355) momento em que efetuou a entrevista da interditanda, bem 

como fora nomeada Dra. Marise Soares Guimarães de Souza como 

curadora da interditanda, igualmente, em ID. 22782500 fora apresentada 

contestação por negativa geral. Por fim, em ID. 26117181, o MPE pugnou 

pela procedência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É O 
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RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de pedido formulado pelo 

Ministério Público para interdição de IZABEL CHRISOSTOMO DA SILVA. O 

entendimento predominante nos tribunais é que a ação de interdição 

possui caráter social, a fim de garantir a proteção da pessoa e dos bens 

do(a) interditando(a), desde que haja indícios e suspeitas de que o(a) 

requerido(a) não detém plena capacidade de entendimento. Conforme 

ressaltado pelo Parquet, no caso dos autos, vê-se claramente do 

interrogatório da interditanda (ID. 22449355), a mesma possui sério 

problema de discernimento. Demais disso, conforme Relatório médico 

subscrito pela Dra. Elizangela A. Arraes, paciente idosa com 95 anos, 

apresenta dificuldade para caminhar, mesmo com uso de bengala, 

dificuldade auditiva e apresenta lesão ulcerosa em membro inferior direito. 

Ademais, aufere-se do parecer psicológico que: “(…) a idosa se encontra 

residindo com seu filho Paulo e sua nora Marlúcia, onde foi possível 

verificar que a idosa é bem cuidada pelo casal, sendo dispensadas a ela 

cuidados médicos e de higiene essenciais à manutenção de sua saúde e 

qualidade de vida”. Impõe-se, portanto, nos termos do artigo 1767, inciso I 

do Código Civil, a curatela do interditando. Neste sentido, cita Maria Helena 

Diniz, em seu Código Civil Anotado, p. 387: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar seus os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80). Diante das alegações trazidas os pedidos iniciais, 

assim, devem ser tidos por procedentes. Logo, torna-se dispensável a 

designação de audiência de instrução, bem como a designação de pericia. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão posta na peça inicial, para decretar a interdição de IZABEL 

CHRISOSTOMO DA SILVA, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. Via de consequência, a interditanda 

ficará privada de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração (CC, art. 1782). Nomeio lhe curador o Sr. 

Paulo Silva Alvarenga, seu filho, aplica-se no caso o disposto no artigo 

553 do CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o termo de curatela, 

constando às restrições acima. Em obediência ao disposto no artigo 755. 

§3, do Código de Processo Civil e no artigo 12, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente decisão no registro civil e publique-se na imprensa 

local e no diário oficial, por três vezes, com intervalos de dez dias. Sem 

custas ou honorários advocatícios. Dou esta por publicada com a entrega 

na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Por fim, fixo o valor de 3 (três) URH´s em favor da 

advogada nomeada em ID. 22449355. Expeça-se a competente certidão. 

Intimem-se. Ciência ao MP. Dom Aquino-MT, 12 de dezembro de 2019. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO - JUIZ DE DIREITO. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância,expediu-se o presente Edital de Interdição, que será publicado 

por três vezes com intervalo de 10(dez) dias e afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA, digitei. DOM AQUINO, 18 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.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000627-38.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000627-38.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico que a contestação 

de ID n. 28910936 foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a parte autora, para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 18 de fevereiro 

de 2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 18/02/2020 17:05:41

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000136-31.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000136-31.2019.8.11.0034 CERTIDÃO INTIMAÇÃO das partes, através 

de seus procuradores, para que tomem ciência acerca da 

Complementação do Laudo Médico Pericial ID 29135899, apresentado pelo 

Dr. Elder Rocha Lemos – Médico Perito - CRM 3151/MS, bem como para, 

querendo, se manifestem no prazo legal (Art.477, §1º CPC). DOM AQUINO, 

18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) RODOLFO SOARES DE 

SOUZA Técnico Judiciário

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-34.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO KOJIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V A HOSTINS - ME (REQUERIDO)

Eletromar Móvies e Eletrodomésticos Ltda (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000108-34.2017.8.11.0034. REQUERENTE: RICARDO KOJIMA 

REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA, V A HOSTINS - ME, 

ELETROMAR MÓVIES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA Vistos Cuida-se de 

Ação de Reclamação c.c. Indenização por Danos Materiais c.c. Danos 

Morais, ajuizada por Ricardo Kojima em face de Motorola Industria Ltda.; 
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V.A. Hostins-ME. e Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda, todos 

qualificados nos autos. No ID 17787142 fora exarada sentença de 

procedência dos pedidos da parta autora. Outrossim, no ID 24265568 a 

parte reclamada MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ELETRÔNICOS LTDA apresentou embargos de declaração. No 

ID.24787699 certificou-se que a parte reclamante não tinha interesse em 

manifestar-se quanto aos embargos de declaração. Por fim, no 

ID.25441049 a parte reclamada apresentou petição de juntada de 

comprovante de cumprimento da obrigação. Dos Embargos de Declaração 

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MOTOROLA MOBILITY 

COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, sob a alegação de que r. 

sentença condenou a Ré a restituir para a Autora o valor pago pelo 

aparelho, porém não concede o direito de a empresa Ré Motorola reaver o 

aparelho objeto da lide, o que poderia incorrer em enriquecimento indevido 

da parte Autora. Postula pela sanação do vício. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser 

reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira 

satisfatória, de modo que inexiste a citada omissão. Assim, a irresignação 

do embargante deveria ser aviada mediante o meio processual adequado, 

porquanto entendimento pacificado de nossos Tribunais, os embargos não 

servem de meio hábil a reforma do quantum já decidido. Neste sentido: 

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE 

OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código 

de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, 

porém os embargos de declaração não constituem meio processual 

adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes 

efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre 

no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 

822514 RN, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Data de 

Julgamento: 04/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2015 PUBLIC 03-03-2015) (grifei). 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento. DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO Considerando que o 

executado efetuou o pagamento do valor que é devido, julgo extinta a 

presente execução na forma do art. 924, inciso II, do NCPC. Expeça-se o 

respectivo alvará. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Expeça-se o necessário. P.R.I.C. LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-76.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ALBERTO CALEGARI (REQUERENTE)

LUCIA HELENA DE LAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/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 DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000618-76.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LUCIA HELENA DE LAIA, 

JEAN ALBERTO CALEGARI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e etc. Nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório, passando diretamente à fundamentação 

e dispositivo da sentença. A desistência da ação por parte do autor, antes 

do decurso do prazo de resposta do réu, impõe a imediata extinção do 

processo, já que é dispensável a sua anuência, a teor do disposto no 

artigo 485, § 4º, do CPC, no caso em apreço, verifica-se que a parte ré 

não apresentou contestação até o presente momento. Pelo exposto, nos 

termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P.R.I. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-69.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CHIELE (REQUERENTE)

ADELIRIO JOSE ASSMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/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 DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000612-69.2019.8.11.0034. REQUERENTE: ADELIRIO JOSE ASSMANN, 

JULIANA CHIELE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e etc. Nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório, passando diretamente à fundamentação 

e dispositivo da sentença. A desistência da ação por parte do autor, antes 

do decurso do prazo de resposta do réu, impõe a imediata extinção do 

processo, já que é dispensável a sua anuência, a teor do disposto no 

artigo 485, § 4º, do CPC, no caso em apreço, verifica-se que a parte ré 

não apresentou contestação até o presente momento. Pelo exposto, nos 

termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Por consequência, 

REVOGO A LIMINAR retro concedida. Intime-se. P.R.I. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-55.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA BATISTA BUENO (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Vistos e etc. Nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95, dispenso o relatório, passando diretamente à 

fundamentação e dispositivo da sentença. A desistência da ação por 

parte do autor, antes do decurso do prazo de resposta do réu, impõe a 

imediata extinção do processo, já que é dispensável a sua anuência, a 

teor do disposto no artigo 485, § 4º, do CPC. Pelo exposto, nos termos do 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. sem custas e honorários. P.R.I. 

Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-40.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA BATISTA BUENO (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000601-40.2019.8.11.0034. REQUERENTE: MARCIA CRISTINA BATISTA 

BUENO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos e etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta por Marcia Cristina Batista Bueno em desfavor de Banco 

Bradesco S.A., devidamente qualificados. Verifica-se que em Id. 

26538891, a parte Requerente formulou o pedido de desistência da 

presente ação. Realizada audiência em 02/12/2019, Id. 26731266, constou 

a ausência de ambas as partes, e de seus advogados, assim restando 

prejudicada a referida audiência, em razão do processo encontrar 
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concluso para despacho, bem como pelo fato do pedido de desistência da 

ação formulado pela autora, no Id. 26538891. Os autos vieram conclusos 

para decisão. Examinando os autos, vislumbra-se que realmente a parte 

autora manifestou-se no sentido de desistir da ação pelo fato de ter 

protocolado equivocadamente a presente ação, e assim pleiteou o pedido 

de desistência da ação, conforme consta no Id. 26538891. Considerando 

que consta nos autos o pedido de desistência, entendo por bem acolher o 

pedido formulado pela autora para julgar o extinto a presente ação. Diante 

do exposto, desnecessárias outras considerações, HOMOLOGO o pedido 

de desistência da ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 

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 o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-07.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000545-07.2019.8.11.0034. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta por Maria Auxiliadora de Souza em desfavor 

de Vivo S.A. – Telefônica Brasil S.A., devidamente qualificados. 

Verifica-se que em Id. 26546204, a parte Requerente formulou o pedido de 

desistência da presente ação. Os autos vieram conclusos para decisão. 

Examinando os autos, vislumbra-se que realmente a parte autora 

manifestou-se no sentido de desistir da ação, conforme consta no Id. 

26546204. Por oportuno, convém explicitar, que nos juizados especiais 

não há que se falar em anuência da parte Requerida, mesmo após citada, 

para a desistência da demanda, porquanto a concordância do réu é 

desnecessária, nesse sentido, o Enunciado 90, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, preceitua in verbis: “A desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo em 

julgamento 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”. Diante do exposto, desnecessárias outras considerações, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-44.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA ALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/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):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C DANOS MORAIS PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

AMELIA ALVES ROCHA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, sob o argumento de que é consumidora 

de energia elétrica, responsável pela Unidade Consumidora Baixa Renda 

(UC) de n° 6/1032674-2, e que no final do mês de outubro de 2019 

solicitou a mudança do seu padrão de energia do sistema MONOFÁSICO 

para o BIFÁSICO, tendo em vista a necessidade de instalar um único 

Aparelho Condicionador de Ar em sua residência, para ser usado no 

quarto do seu filho, vítima de um gravíssimo acidente automobilístico que 

se encontra numa maca necessitando cuidados especiais. Aduz, que 

serviço foi feito, a referida mudança efetivada com sucesso, mas para a 

enorme surpresa e angustia da Autora, no mês de novembro de 2019 a 

fatura não foi entregue em sua residência. Informa, que a Requerida 

passou a encaminhar ligações insistentemente para o celular da Autora 

cobrando o valor de R$ 1.937,73 (um mil novecentos e trinta e sete reais 

com setenta e três centavos), pelo suposto consumo de (2.165 Kwh) em 

total descompasso com o histórico da referida Unidade Consumidora. 

(histórico de consumo dos últimos 12 meses) Por fim, pugna pela 

concessão da antecipação de tutela pretendida, nos moldes do Art. 311 

do CPC, para que seja determinada que a requerida se abstenha de 

efetuar corte de energia na residência da Requerente diante de todo o 

exposto sob pena de multa; bem como de lançar o nome da Requerente 

nos órgãos restritivos de crédito, em virtude exclusivamente da cobrança 

da fatura de novembro de 2019 sob pena de multa; e ainda realize o 

cancelamento da fatura do mês de novembro de 2019, recalculando a 

mesma obedecendo a média de consumo dos últimos 12 meses sob pena 

de multa; Juntou documentos. Vieram-me conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. De acordo com o art. 300 do NCPC a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e o perigo de 

dano (perigo da demora) ou risco ao resultado útil do processo. 

Comprova-se nos autos a verossimilhança do direito alegado com os 

documentos juntados, notadamente pela diferença dos valores cobrados 

nos meses anteriores à fatura de novembro/2019, ante ao suposto 

consumo de (2.165 Kwh), consumo este superior até dez vezes ao 

histórico juntado, reafirmando o fumus boni iuris. O perigo da demora é 

evidente, ante o iminente corte do fornecimento de energia da requerida, 

além do risco de ter o seu nome inserido nos órgãos de proteção de 

crédito. Com essas considerações e fundamentos, CONCEDO A TUTELA 

ANTECIPADA pleiteada, determinando que a requerida se abstenha de 

efetuar corte de energia na residência da requerente, bem como inserir o 

nome da requerente nos órgãos de proteção de crédito, tão somente em 

virtude da fatura do mês de novembro de 2019, cujo valor é de R$ 

1.937,73 (um mil novecentos e trinta e sete reais com setenta e três 

centavos). Em continuidade, cite-se a parte Requerida, nos termos do 

artigo 18 e 20 Lei n. 9.099/95, para que responda aos termos da presente 

Ação, intimando-a para comparecer à Audiência de Tentativa de 

Conciliação, a ser designada conforme a pauta da Conciliadora, sob pena 

de confissão e revelia. Intime-se a parte autora para que compareça à 

solenidade. Não obtida a conciliação, a parte requerida deverá apresentar 

contestação no prazo de 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Lener Leopoldo 

da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000263-03.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SANTOS DIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000263-03.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: MARA SANTOS DIAS 

EXECUTADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Cobrança ajuizada por Mara Santos Dias em face de Antônio 

Carlos da Silva, devidamente qualificados nos autos. Compulsando os 

autos, verifico que foi proferida a r. sentença de procedência 13.02.2019 
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(Id. 17151842), intimada as partes da r. sentença (Id. 18384158 e 

18700647), as mesmas não interpuseram recurso, vindo a referida 

sentença a transitar em julgado em 20.03.2019, Id. 18777009. Por sua vez, 

a parte Executada foi intimada para cumprir a r. sentença, Id. 18918450, 

contudo deixou transcorrer o prazo. Por conseguinte, os autos foram 

impulsionados, para a Exequente requerer o que for de direito, sob pena 

de arquivamento do feito, Id. 19536061, intimada a Exequente, Id. 

19682611, se manifestou requerendo o prosseguimento do feito, com a 

aplicação de multa no percentual de 10% sobre o valor do débito, mediante 

expedição de mandado de penhora, conforme certidão, Id. 19683897, 

deferido o pleito, Id. 20090732. Expedido o mandado com a finalidade de 

penhora de bens, este restou prejudicado por não encontrar bens em 

nome do Executado, conforme certidão do oficial de justiça (Id. 23859164). 

Posteriormente, a parte Exequente fora intimada, Id. 24274528 para se 

“manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens 

passíveis de penhora de propriedade do devedor ou requerendo o que for 

de direito, sob pena de arquivamento do feito” Id. 23907693. Contudo, 

intimada a Exequente (Id. 24274528), esta deixou transcorrer o prazo in 

albis, Id. 29063571. Considerando que a Exequente não se manifestou, 

para requerer o que entender de direito, para no caso indicar bens 

passíveis de penhora de propriedade do devedor, de modo a viabilizar o 

cumprimento da sentença proferida no Id. 17151842, permanecendo 

inerte, resta a este juízo a decisão de determinar o arquivamento dos 

autos, razão pela qual já foram tomadas medidas para satisfação do 

cumprimento da sentença, todas sem êxito. Assim não podendo o juízo 

impulsionar a marcha processual, quando no caso ausente o interesse da 

Exequente. Neste sentido, não encontrando o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da 

Lei 9.099/95, abaixo transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 do 

FONAJE, dispõe que: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, 

também aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao 

exequente, no caso, certidão do seu crédito, com título para futura 

execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório 

Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, 

aplicável às execuções de título judicial, conforme Enunciado 75 do 

FONAJE. 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 o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-13.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE RAMOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS OAB - MT16742-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):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000327-13.2018.8.11.0034. REQUERENTE: ELIZABETE RAMOS SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A 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 NCPC. Inicialmente, 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. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 21207089 e por sua vez a 

Requerente contestou, Id. 26142353. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de reclamação c.c. indenização por danos morais c.c. pedido de 

liminar ajuizada por Elizabete Ramos Silva em face de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A., ambas já qualificadas nos autos. 

Aduz na exordial que é titular da Unidade Consumidora 6/901204-8. Notícia 

que no mês de setembro de 2016, recebeu a cobrança de sua energia 

com um valor muito acima do que costumava pagar, valor este de R$ 

252,68 (duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos). 

Afirma que solicitou junto à Requerida que fosse procedido vistoria no 

medidor, sendo que através da carta n. 140-78/2016 e laudo do Inmetro, e 

após a vistoria apresentou o resultado com valores incompatíveis com os 

limites estabelecidos na legislação vigente e com o borne queimado e/ou 

danificado, conforme documentos anexos. Alega ainda, que mesmo após 

a vistoria e apresentação do laudo a empresa Requerida manteve a 

cobrança pendente em seu cadastro de sua unidade consumidora. Ainda 

na exordial afirma que ao tentar realizar uma compra no crediário, foi 

surpreendida com a restrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, 

no valor de R$ 252,68 (duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e 

oito centavos), incluído em 11.2016. E, para comprovar junta o extrato SPC 

Brasil, emitido através de informações confidenciais por meio do novo SPC 

Maxi, Id. 14942928. Alega mais que buscou resolver de forma 

administrativa, mas não obteve êxito e não lhe restou alternativa a não ser 

ajuizar a presente demanda. Juntou documentos com a exordial. Audiência 

de conciliação realizada em 19.06.2019 – Id. 21054956, a qual restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 21207089, 

a Requerida contesta em suma pelo exercício regular do direito, uma vez 

que o débito desconhecido pela autora se refere a UC 6/901204-8, situada 

na Estrada Rural s.n., Zumbi dos Palmares, Chácara Carolina, Bairro 

indefinido, zona local entre rios, CEP 78.830-000, Dom Aquino/MT, e para 

comprovar anexa print de telas sistêmicas ao contexto da contestação, 

bem como carta nº. 14078/2016 datada de 22.12.2016; laudo do INMETRO 

nº. 010488/2016 datado de 02.12.2016; Comunicado de agendamento e 

troca de medidor para aferição a pedido da cliente datado de 11.11.201, 

Ordem de Serviço; Dados cadastrais do cliente nº. 901204-8 e histórico de 

contas do cliente, anexados aos autos, Ids. 21207441/21207445. Contesta 

mais, pela ausência de dano moral e pela litigância de má-fé pelo fato da 

parte autora alterar a verdade dos fatos e ainda faz pedido contraposto 

para a parte autora ser compelida ao pagamento do valor de R$ 280,20 

(duzentos e oitenta reais e vinte centavos), e ao final pela improcedência 

da ação. Por sua vez, a autora impugnou a contestação, Id. 26142353, ao 

fato que a autora contestou o debito através da carta 140-78/2016 a qual 

através do laudo do INMETRO constatou-se irregularidade no medidor, 

impugna mais que ao invés da Requerida emitir outra fatura com o 

consumo devido, optou por manter a cobrança indevida e negativar o 

nome da autora no rol de inadimplentes, dessa forma a Requerente sofreu 

danos morais em ter seu nome restrito indevidamente e ao final pleiteou 

pela procedência da ação pela desconstituição da dívida e pela 

condenação da requerida em indenização por dano moral. Incumbe à 

Requerida provar a veracidade de seus fatos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do NCPC. Portanto, examinando o conjunto probatório 

verifica-se que após a vistoria realizada na UC 6/901204-8, foi constatada 

a irregularidade no medidor, onde através do laudo do INMETRO nº. 

010488/2016 datado de 02.12.2016, foi constatado que: “O medidor não 

está funcionando de acordo com o regulamento técnico metrológico acima 

referenciado. O medidor encontra-se com o borne queimado e/ou 

danificado.” Logo, tem-se que razão não assiste a parte autora pela 

inexistência da cobrança feita em sua UC 6/901204-8 em 2016, uma vez 

que o seu medidor de energia se encontrava com o borne queimado e/ou 

danificado, conforme constatou-se no laudo pericial do INMETRO, lavrado 

em 02.12.2016. Ademais, observa-se que após a realização da 

perícia/vistoria no medidor a autora não contestou o resultado do laudo 

pericial. Desta feita, entendo que a cobrança realizada na UC nº. 

6/901204-8, referente a competência de novembro/2016 no valor de R$ 

252,68 (duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos) é 

devida, em razão da constatação do defeito no borne do qual foi 

constatado que estava queimado e/ou danificado, conforme constou-se 
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no laudo. De outro lado, quanto ao 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. Por fim, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contido na exordial. Quanto ao PEDIDO DO CONTRAPOSTO estes o JULGO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerente ao pagamento 

do valor de R$ 252,68 (duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e 

oito centavos), o qual foi restrito, sendo, pois, este valor acrescido de 

juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir 

da inadimplência. Outrossim, por constar dos autos a nomeação do 

advogado dativo, o Dr. Lucas Felipe Taques de Almeida Barros – OAB/MT 

16..742, (Id. 24067719), e ainda a sua aceitação na defesa do 

Requerente, (Id. 26136436), e, mais por constar dos autos que o causídico 

prestou seus serviços a Requerente apresentando a impugnação à 

contestação, Id. 26137393, tenho por bem ARBITRAR os honorários em 2 

(duas) URH - Unidade Referencial de Honorários, dos quais serão 

suportados pelo Estado, referente aos serviços prestados na defesa da 

Requerente, bem como DETERMINO que a secretaria expeça a CERTIDÃO 

de Honorários Advocatícios para o referido advogado. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do 

Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-38.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ROCHA ROBLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000293-38.2018.8.11.0034. REQUERENTE: ISAIAS ROCHA ROBLES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação anulatória 

de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos 

morais, interposta por Isaías Rocha Robles em desfavor de Banco 

Bradesco S.A., devidamente qualificados nos autos. Compulsando os 

autos verifico que foi proferida sentença de parcial procedência em 

08.11.2019 – Id. 24684357, onde por sua vez a parte Requerida foi 

condenada a indenização por danos morais, devidamente corrigidos, bem 

como pela inexistência do débito, tendo a r. sentença transitado em julgado 

em 02.12.2019, Id. 26706133. Ato continuo, a parte Requerida cumpriu 

voluntariamente a determinação imposta na r. sentença, efetuando o 

depósito/pagamento referente a indenização por danos morais, conforme 

comprovante judicial, Id. 278495451 e Ofício do Banco do Brasil, Id. 

28767584, bem como anexou aos autos a declaração de inexistência do 

débito com a retirada da inscrição do nome do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito, através do extrato do Serasa Experian, Id. 26921309. 

Posteriormente, a Requerente se manifestou concordando com os valores 

depositados, bem como requereu a expedição do Alvará Judicial (Id. 

28136413), em razão do cumprimento da r. sentença. Pois muito bem. Em 

análise aos autos, observo que a parte Requerida efetuou o pagamento da 

indenização imposta em sentença, conforme observa-se do comprovante 

judicial, Id. 27849545 e Ofício do Banco do Brasil, Id. 28767584, e ainda 

excluiu o nome do autor do cadastro de inadimplentes, Id. 26921309. 

Dessa forma, constando dos autos que houve o pagamento do valor da 

indenização de danos morais e a exclusão do nome do rol de 

inadimplentes, deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral da 

obrigação. Desta feita, proceda-se ao necessário para o levantamento do 

Alvará Judicial, referente ao valor depositado nos autos ao Requerente, 

observando-se os dados bancários informados, no Id. 28136413. Posto 

isso, desnecessárias outras considerações e com fundamento nos 

artigos 924, inciso II, e 925 do Novo Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-74.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

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):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000030-74.2016.8.11.0034. REQUERENTE: THIAGO FIGUEIREDO DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação de reclamação proposta 

por Thiago Figueiredo de Souza em face de Oi S.A., devidamente 

qualificados nos autos. Notícia na exordial ser usuário dos serviços 

telefonia da empresa Requerida, utilizando em sua residência o a linha 

telefônica nº. 66 3451-1775, há mais de um ano. Alega que passados 

alguns meses de utilização do serviço, recebeu oferta de serviços 

adicionais, do qual a empresa Requerida lhe enviaria um chip de telefone 

móvel, sendo um pacote ilimitado, de Oi para Oi, com 5GB de internet. 

Aduz que ao aceitar os serviços não foi lhe informado pela empresa que 

na cidade de Dom Aquino/MT, não há sinal para a telefonia móvel e nem 

tampouco para internet, assim alega que entrou em contato com a 

Requerida para cancelar os serviços, no entanto não obteve êxito. Afirma 

ainda que para os serviços em fase de negociação de cancelamento, teria 

que efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 8,41 e outras nos 

valores de R$ 189,88 (cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito 

centavos) e 102,16 (cento e dois reais e dezesseis centavos), sendo 

assim diante da arbitrariedade da empresa não restou alternativa a não 

ser ajuizar a presente demanda. Realizada audiência em 30.11.2016, Id. 

4299167, restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. 

Contestação, Id. 4324439 apresentada no prazo legal, Id. 4358611, com 

documentos faturas, Id. 4324453. Não houve impugnação, conforme 

consta da certidão de decurso de prazo, Id. 4474765. Ato continuo, foi 

proferido despacho, Id. 4722839, haja vista que a parte Requerida juntou 

documentos e por existir desigualdades entre as partes, vez que a parte 

autora não possui advogado, foi determinado a intimada da Defensoria 

Pública, para no prazo legal apresentar impugnação à contestação, para 

assistir a parte autora. Todavia, deste r. despacho a Defensoria Pública, 

Id. 4862149, no sentido de que nos autos não consta a condição de 

hipossuficiência da parte autora para fazer jus ao atendimento pela 

defensoria Pública, razão a qual pleiteou a intimação do autor para provar 
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a condição de hipossuficiência para possibilitar assistência pela 

Defensoria Pública. Posteriormente, consta dos autos o despacho, Id. 

4901232 determinando a intimação da parte autora, para no prazo legal 

comprovar a condição de hipossuficiente ou querendo constitua advogado 

para patrocinar a causa. Expedida o mandado de intimação, a parte autora 

foi intimada via aviso de recebimento em 26.05.2017, conforme consta do 

A.R, Id. 8009860, contudo deixou transcorrer o prazo sem a comprovação 

da condição de hipossuficiente, Id. 8122010. Consta dos autos que em 

decorrência da blindagem da parte Requerida, os autos permaneceram 

180 (cento e oitenta) dias suspenso, Id. 9166316, findo o prazo a parte 

autora foi intimada a se manifestar nos autos em termos de 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, Id. 27255662. 

Todavia, encaminhada carta de intimação a parte autora não foi 

encontrada no endereço cadastro nos presentes autos, Id. 27658901. 

Decido. Pois muito bem, consta dos autos que o aviso de recebimento foi 

devolvido pela agência dos correios, onde por sua vez, comunica-se que 

o Requerente “mudou-se”. Logo, tem-se que a parte Requerente não foi 

encontrada no endereço constante do processo, pois competia ao autor, 

informar a este juízo o seu atual endereço para ser intimado dos atos 

processuais, conforme disciplina o § 2º, do artigo 19 da Lei 9.099/95, 

abaixo transcrito: Art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista 

para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. (...) § 2º 

As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no 

curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. Assim 

caracterizando abandono do processo, na forma do artigo 485, inciso III, 

do NCPC Posto isto, desnecessárias outras considerações, JULGO 

EXTINTO este feito, sem resolução do mérito. 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 o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-24.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DE PAULA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (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):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000324-24.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LEONICE DE PAULA RIBAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 NCPC. Inicialmente, 

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. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

22227129, e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 22418768, ambos 

dentro do prazo legal – Id. 28795026. Das preliminares. Da ausência de 

condição da ação – da falta de interesse de agir. Em preliminar a 

Requerida arguiu ausência de interesse de agir por falta de prévia 

provocação administrativa, ausência essa a qual não merece acolhimento, 

tendo em vista que a parte não está obrigada a discussão administrativa 

para ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário 

para a defesa dos seus direitos, em sendo assim rejeito a referida 

preliminar. Da inépcia da petição inicial – documento unilateral, por falta de 

juntada do extrato oficial do SPC ou Serasa, quanto a este indefiro o pleito 

da juntada aos autos do comprovante original do extrato de negativação, 

por excesso de burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade 

e simplicidade que regem os processos em tramite no Juizado Especial. Da 

inépcia da petição inicial – ausência de comprovante de endereço em 

nome da parte autora. Deixo de acolher uma vez que dos autos consta da 

declaração de residência anexada aos autos Id. 23359161, a qual foi 

aceita com o recebimento da emenda à inicial, conforme consta da 

decisão, Id. 25728841 Da prejudicial de mérito - prescrição. Não há em 

falar em prescrição ou decadência, uma vez que a restrição imposta é a 

continuidade da lesão ao nome da parte, e tal prazo só terá início quando 

da retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito, logo indefiro o 

pleito da prescrição. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento 

do MÉRITO. Trata-se de Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. 

indenização por danos morais, proposta por Leonice de Paula Ribas em 

desfavor do Banco Bradesco S.A., devidamente qualificados. Em síntese, 

alega que teve seu nome e CPF indevidamente negativados em 

16.11.2014, no valor de R$ 94,63 (noventa e quatro reais e sessenta e 

três centavos) – referente ao contrato FI02583971107 nos órgãos de 

restrição ao crédito, por suposto débito existente perante a Requerida. E, 

para provar anexa o extrato Boa Vista, produto consultado SCPC, emitido 

p o r  i n f o r m a ç õ e s  c o n f i d e n c i a i s ,  a t r a v é s  d o  s i t e 

http://www.facmat.com.br/crediconsult/UI_EXP/hand_MOSTRA_C, datado 

de 31.05.2019, Id. 20866352. Notícia na exordial, que desconhece o débito 

e que nunca manteve relação contratual com a Requerida sendo a 

restrição e a cobrança totalmente indevida, bem como alega que não 

recebeu nenhuma notificação da empresa sobre a suposta restrição. 

Afirma ainda que está negativação está lhe causando transtornos, pois 

não pode efetivar compras no crediário. Alega mais, que diante da 

arbitrariedade em ter seu nome restrito não restou outra alternativa a não 

ser ajuizar a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência 

do débito e a indenização por danos morais. Em defesa, Id. 22227129, a 

Requerida contesta em preliminar pela ausência de condição da ação – da 

falta de interesse de agir; inépcia da petição inicial – documento unilateral; 

inépcia da petição inicial – ausência de comprovante de endereço em 

nome da parte autora e pela prejudicial de mérito – prescrição. E, no mérito 

pela ausência de pretensão resistida e ainda pela ausência de danos 

morais, por falta de comprovação do dano que tenha atingido a honra do 

autor, e mais pela notificação previa obrigação dos órgãos restritivos, 

excludente de responsabilidade do credor e ainda contesta pela 

impossibilidade da inversão do ônus da prova, vez que não preenchidos 

qualquer um dos requisitos autorizadores da medida, e ao final pela 

improcedência da ação. Por sua vez, a Requerente impugnou a 

contestação – Id. 22418768, e em sede de preliminar argumentou pela não 

ocorrência da prescrição reparatória e no mérito pela ausência de 

documentos idôneos que comprovem a relação contratual, bem como que 

demonstre a legitimidade do débito entre as partes, impugna mais pela não 

incidência de litigância de má-fé, e pelo comprovante original dos órgãos 

restritivos, uma vez que a plataforma Boa Vista é exclusiva para inclusões 

no SCPC e ao final pela procedência da ação. Realizada a audiência de 

conciliação em 22.01.2020, Id. 28510320, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Da análise dos documentos 

acostados ao processo leva à conclusão de que a parte Requerida não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, inciso II do 

NCPC), de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome 

e CPF da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, não fazendo 

prova da contratação com a juntada de contrato firmado entre as partes, 

deixando assim de comprovar o vínculo contratual mediante o contrato 

assinado entre as partes. Logo, não tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, deve o débito discutido nos presentes autos 

ser declarado ilegal. Assim, examinando o conjunto probatório constato 

que de fato houve a negativação no nome e CPF da Requerente no rol de 

inadimplentes, no valor de R$ 94,63 (noventa e quatro reais e sessenta e 

três centavos) – referente ao contrato FI02583971107, conforme extrato. 

Portanto, a inserção do nome e CPF da autora nas entidades de proteção 

ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo 

aos seus clientes e a terceiros. Dessa forma, havendo a restrição no 

nome e CPF da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, o mesmo 

faz jus ao pleito da exordial para a declaração de inexistência da restrição 

discutida na presente demanda. Por último, vale registrar que inobstante a 

existência de outras restrições, conforme consta do extrato anexo Id. 

20866352, estas se deram em datas posteriores à discutida nos autos, 
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não podendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à 

indenização por dano moral. Entretanto, as restrições posteriores devem 

ser consideradas para fins de arbitramento de condenação, conforme 

entendimento jurisprudencial: EMENTA: "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS 

DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de 

restrição ao crédito por dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição 

financeira. 2. Para que não seja devida indenização por danos morais, a 

exigência da Súmula nº 385 é que a inscrição regular seja preexistente ou 

concomitante a inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior 

às demais inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de 

Justiça. 3. A inscrição posterior pode ser considerada para fins de 

arbitramento da indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência da 

autora. 4. O termo inicial dos juros de mora da indenização por danos 

morais é a data da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." 

(TJPR 10ª C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 

Dt. Pub. 01.08.2012, Dj 917). Assim sendo, fazendo jus a indenização por 

dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diante da constatação de 

outras restrições posteriores a discutida nos presentes autos. Quanto a 

alegação da notificação referente a não comunicação prévia da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da futura inscrição 

restritiva, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito, consoante a Súmula 359 do 

STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Diante 

disso, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO pelo não acolhimento das 

preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da presente ação 

para: I – DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes 

autos, qual seja, R$ 94,63 (noventa e quatro reais e sessenta e três 

centavos) – referente ao contrato FI02583971107. II – CONDENAR a parte 

Requerida a indenizar a autora pelos danos morais no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso. Intime-se a parte Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome da autora do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte Requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de 15 (quinze dias), sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 

do NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela Egrégia 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Nos termos do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à 

homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000048-90.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA MARIA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000048-90.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: LIVIA MARIA ALVES DA SILVA 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação anulatória 

de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos 

morais, interposta por Lívia Maria Alves da Silva em desfavor de Tim 

Celular S.A., devidamente qualificados nos autos. Compulsando os autos 

verifico que foi proferida sentença de parcial procedência em 11.12.2019 

– Id. 26747859, onde por sua vez a parte Executada foi condenada a 

indenização por danos morais, devidamente corrigidos, bem como foi 

declarada a inexigibilidade do débito, não houve recurso, vindo a r. 

sentença a transitar em julgado em 07.02.2020, Id. 28984848. Em ato 

contínuo, a parte Exequente requereu a execução da sentença, vindo a 

parte Executada a cumprir com a determinação imposta na r. sentença, 

conforme verifica-se do comprovante de depósito judicial – Id. 28975778. 

Em análise aos autos, observo que a Executada informou a este juízo do 

cumprimento da r. sentença, conforme consta do comprovante depósito 

judicial – Id. 28975778, bem como dos documentos acostados aos autos, 

Id. 27721904, onde por sua vez, a Executada demonstra que o nome e 

CPF, foram retirados do cadastro de inadimplentes, sendo assim entendo 

que houve o cumprimento integral da sentença, por parte da Executada. 

Dessa forma, constando dos autos que houve o pagamento do valor da 

indenização de danos morais, bem como a concordância da parte 

Exequente, Id. 29103135, deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral 

da obrigação. Desta feita, proceda-se ao necessário para o levantamento 

do Alvará Judicial, referente ao valor depositado nos autos ao Exequente, 

observando-se os dados bancários informados pela autora, Id. 29103135. 

Posto isso, desnecessárias outras considerações e com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a 

presente Ação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-87.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MOREIRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000130-87.2020.8.11.0034. AUTOR: CRISTIANO MOREIRA DE CAMPOS 

REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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 NCPC. Inicialmente, 

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. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais, ajuizada por Cristiano Moreira de Campos 

em face do Telefônica Brasil S.A., devidamente qualificados nos autos. 

Aduz na exordial que teve o seu nome e CPF inscritos indevidamente no 

cadastro de inadimplentes, no valor de R$ 123,65 (cento e vinte e três 

reais e sessenta e cinco centavos), incluídos em 11.06.2017, referente ao 

contrato nº. 0259162646, conforme consta no extrato, Id. 29181563. 

Juntou documentos com a exordial Em análise aos autos, verifico da 
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documentação anexa que a parte autora reside na Comarca de Sinop/MT, 

conforme consta do comprovante de endereço, Id. 29181564. Por 

conseguinte, considerando que o autor reside na Rua Roma, n. 604-Q11, 

L11 Apt-03, Bairro Itália II, Sinop/MT, conforme comprovante de endereço 

anexo aos autos Id. 29181564, torna-se este juízo incompetente para 

apreciar e julgar a presente demanda, razão a qual dou-me por 

incompetente. De tal modo, tenho que o caminho correto é pela extinção do 

feito, sem julgamento do mérito, em razão da incompetência desse juízo 

para apreciar e julgar a presente ação. Diante disso, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso III da Lei n.º 

9.099/95 c.c. artigo 42 do NCPC, reconhecendo a incompetência desse 

Juizado Especial da Comarca de Dom Aquino para julgar e apreciar a 

causa, haja vista que o autor reside em outra Comarca, qual seja, a 

Comarca de Sinop/MT. 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. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-05.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MOREIRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000129-05.2020.8.11.0034. AUTOR: CRISTIANO MOREIRA DE CAMPOS 

REU: BANCO BRADESCO 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 NCPC. Inicialmente, 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. Fundamento e 

decido. Trata-se de Ação de inexistência de débitos c.c. indenização por 

danos morais, ajuizada por Cristiano Moreira de Campos em face do 

Banco Bradesco S.A., devidamente qualificados nos autos. Aduz na 

exordial que teve o seu nome e CPF inscritos indevidamente no cadastro 

de inadimplentes, no valor de R$ 604,94 (seiscentos e quatro reais e 

noventa e quatro centavos), incluídos em 30.04.2018, referente ao 

contrato nº. 681426410000020FI, conforme consta no extrato, Id. 

29181546. Juntou documentos com a exordial. Em análise aos autos, 

verifico da documentação juntada que a parte autora reside na Comarca 

de Sinop/MT, conforme consta do comprovante de endereço, Id. 

29181547. Por conseguinte, considerando que o autor reside na Rua 

Roma, n. 604-Q11, L11 Apt-03, Bairro Itália II, Sinop/MT, conforme 

comprovante de endereço anexo aos autos Id. 29181547, torna-se este 

juízo incompetente para apreciar e julgar a presente demanda, razão a 

qual dou-me por incompetente. De tal modo, tenho que o caminho correto é 

pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão da 

incompetência desse juízo para apreciar e julgar a presente ação. Diante 

disso, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099/95 c.c. artigo 42 do NCPC, reconhecendo a 

incompetência desse Juizado Especial da Comarca de Dom Aquino para 

julgar e apreciar a causa, haja vista que o autor reside em outra Comarca, 

qual seja, a Comarca de Sinop/MT. 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. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-57.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MOREIRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000132-57.2020.8.11.0034. AUTOR: CRISTIANO MOREIRA DE CAMPOS 

REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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 NCPC. Inicialmente, 

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. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais, ajuizada por Cristiano Moreira de Campos 

em face do Telefônica Brasil S.A., devidamente qualificados nos autos. 

Aduz na exordial que teve o seu nome e CPF inscritos indevidamente no 

cadastro de inadimplentes, no valor de R$ 111,00 (cento e onze reais), 

incluídos em 22.09.2017, referente ao contrato nº. 0261960179, conforme 

consta no extrato, Id. 29181587. Juntou documentos com a exordial. Em 

análise aos autos, verifico da documentação anexa que a parte autora 

reside na Comarca de Sinop/MT, conforme consta do comprovante de 

endereço, Id. 29181589. Por conseguinte, considerando que o autor reside 

na Rua Roma, n. 604-Q11, L11 Apt-03, Bairro Itália II, Sinop/MT, conforme 

comprovante de endereço anexo aos autos Id. 29181589, torna-se este 

juízo incompetente para apreciar e julgar a presente demanda, razão a 

qual dou-me por incompetente. De tal modo, tenho que o caminho correto é 

pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão da 

incompetência desse juízo para apreciar e julgar a presente ação. Diante 

disso, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, 

inciso III da Lei n.º 9.099/95 c.c. artigo 42 do NCPC, reconhecendo a 

incompetência desse Juizado Especial da Comarca de Dom Aquino para 

julgar e apreciar a causa, haja vista que o autor reside em outra Comarca, 

qual seja, a Comarca de Sinop/MT. 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. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-65.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO GONÇALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S.O.S CONSTRUTORA SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 397 de 491



CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

8010046-65.2016.8.11.0034. EXEQUENTE: JOÃO GONÇALVES DA SILVA 

EXECUTADO: S.O.S CONSTRUTORA SERVICOS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por João 

Gonçalves da Silva em desfavor de S.O.S. Construtora Serviços Ltda.-ME, 

devidamente qualificados. Compulsando os autos verifico que foi proferida 

sentença de procedência em 26.06.2016 – Id. 2438063, onde por sua vez 

a parte Executada foi condenada a pagar a parte Exequente o valor de R$ 

1.679,00 (um mil e seiscentos e setenta e nove reais), acrescidos de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como 

correção monetária a partir da data do vencimento da obrigação, não 

houve recurso pelas partes, vindo a r. sentença transitar em julgado em 

16.02.2017, Id. 4884962. Ato continuo, várias foram as formas de tentativa 

da parte Exequente executar a sentença imposta em relação ao 

Executado, inclusive penhora on line via Bacenjud, todas negativas. 

Apesar disso, observa-se dos autos que na data de 09.01.2020, as 

partes entabularam acordo, conforme consta do Termo de Acordo juntado 

aos autos - Id. 28783153. Dessa forma, considerando que por se tratar de 

matéria que versa sobre direito disponível e renunciável, HOMOLOGO por 

sentença o acordo, nos termos do que fora pactuado entre as partes, 

para que produza os jurídicos e legais efeitos, e assim, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Publique-se, tornando-se título executivo, caso 

não seja voluntariamente cumprida. Registre-se. Tendo em vista o que 

dispõem os itens 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC, dispenso a intimação das partes. 

Arquivem-se os autos, procedendo às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

do Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-52.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANA DE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000639-52.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LORRANA DE OLIVEIRA 

SOARES REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, in fine da Lei nº. 9.099/95. Registro 

ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 28561866, e por 

sua vez a Requerente impugnou – Id. 28766042, ambas dentro do prazo 

legal – Id. 28795022. Fundamento e decido. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. danos morais, ajuizada por Lorrana de 

Oliveira Soares em desfavor de Oi Móvel S.A. (Oi Brasil Telecom), já 

qualificadas no presente feito. Em síntese alega que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados em 20.10.2017, no valor de R$ 618,00 

(seiscentos e dezoito reais), referente ao contrato 0005094813690202, 

nos órgãos de restrição ao crédito, por suposto débito existente perante a 

Requerida. No Id. 26247876, houve decisão para a parte emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se juntar aos autos comprovante 

idôneo de residência nesta Comarca ou justificar, mediante declaração 

necessária, apresentação daquele em nome de terceira pessoa, sob pena 

de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito. Posteriormente, conforme consta da certidão lavrada 

pela Secretaria deste Juizado (Id. 28795022) em 03.02.2020, que, apesar 

de devidamente intimada a parte autora não emendou a inicial, conforme 

determinação (Id. 26247876, uma vez que, dada a oportunidade e findo o 

prazo fixado (16.12.2019), não colacionou aos autos comprovante de 

endereço em seu nome e nem comprovou relação com o endereço 

apresentado nos autos (Id. 26053374). Decido. Nos termos do artigo 321 

do Novo Código de Processo Civil, tem-se que: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 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. Apesar de devidamente 

intimada, a Requerente quedou-se silente, não trazendo aos autos 

qualquer informação e tampouco justificando impossibilidade de 

atendimento dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme decisão – 

Id. 26247876, demonstrando seu desinteresse, corroborando para o 

indeferimento da petição inicial. Diante do exposto, considerando que o 

feito não pode tramitar indefinidamente, aliado à inércia da beneficiária, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito nos termos do 

art. 321 c/c 319 e 320 do NCPC. 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 do Projeto de 

Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000335-24.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONICE ROBERTA DOS SANTOS PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000335-24.2017.8.11.0034. EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I EXEQUENTE: 

LEONICE ROBERTA DOS SANTOS PRADO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação anulatória de negócio jurídicos c.c. inexigibilidade de débito c.c. 

indenização por danos morais ajuizada por Leonice Roberta dos Santos 

Prado em face de Fundo de Investimentos Direitos Creditórios não 

Padronizados NPL 1, devidamente qualificados nos autos. Compulsando 

os autos, verifico que foi proferida a r. sentença de procedência em 

24.07.2018 (Id. 14224516), onde por sua vez a parte Requerida foi 

condenada a indenizar a Requerente a título de danos morais, bem como 

foi declarado a inexistência do débito. Ato contínuo, houve a interposição 

de recurso inominado (Id. 14633239) em face da r. sentença proferida nos 

autos, onde por sua vez a Turma Recursal, por unanimidade conheceu do 

recurso e deu-lhe provimento, para reformar a r. sentença em todos os 

seus termos, julgando improcedente o pedido inicial, bem como 

reconhecendo a litigância de má-fé da autora, onde a parte 

Executada/Requerente foi condenada a pagar multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor corrigido da causa e honorários advocatícios, dos 

quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por sua vez, dessa 

decisão não houve recurso pelas partes, vindo transitar em julgado em 

26.07.2019, Id. 22089192. Consta dos autos que a parte Exequente 

pleiteou pela execução da sentença, Id. 22186534. Deferido o pleito, Id. 

22161939, foram expedidos mandado de intimação com a finalidade de 
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intimar a parte Executada para cumprir a r. sentença reformada pelo r. 

acórdão, no entanto sem êxito, conforme certidão de decurso (Id. 

24633713). Posteriormente, a Exequente pleiteou a realização de penhora 

via Bacenjud, Id. 25114905, contudo foram expedidos mandados de 

penhora, avaliação e intimação, porém não foram encontrados bens 

passíveis de penhora em bens da devedora, conforme certidão do Oficial 

de Justiça, Id. 25173579. Proferido despacho, Id. 25794150, com a 

finalidade de intimar a executada sobre a certidão do Oficial Justiça, 

requerendo o que for de direito, esta por sua vez deixou transcorrer o 

prazo in albis, conforme consta da certidão, Id. 27168034. Considerando 

que a parte Exequente não se manifestou, para requerer o que entender 

de direito, para no caso indicar bens passíveis de penhora, de modo a 

viabilizar o cumprimento da sentença reformada em grau de recurso, Id. 

22085937/22085939, permanecendo inerte, resta a este juízo a decisão de 

determinar o arquivamento dos autos, razão pela qual já foram tomadas 

medidas para satisfação do cumprimento da sentença/acórdão, todas sem 

êxito. Assim não podendo o juízo impulsionar a marcha processual, 

quando no caso ausente o interesse da Exequente. Neste sentido, não 

encontrando a devedora ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, abaixo 

transcrito: § 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: “A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às execuções 

de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu 

crédito, com título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do 

nome do executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 

4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções de título judicial, 

conforme Enunciado 75 do FONAJE. 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 o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000179-02.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS BATISTA TEIXEIRA (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))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000179-02.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: JOAO MARCOS BATISTA 

TEIXEIRA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação anulatória 

de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos 

morais interposta por João Marcos Batista Teixeira em desfavor de Vivo 

S.A. (Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos verifico que foi proferida sentença de parcial 

procedência em 20.02.2019 – Id. 16990249, onde por sua vez a parte 

Executada foi condenada a indenização por danos morais, devidamente 

corrigidos, bem como foi declarada a inexigibilidade do débito, tendo por 

sua vez a r. sentença transitado em julgado em 14.03.2019, Id. 18645100. 

Por sua vez, a parte Exequente pleiteou o cumprimento da sentença, Id. 

18629940, sendo, pois, deferida (Id. 20175167) e consequentemente 

intimada a parte Executada para cumprir voluntariamente a r. sentença, 

porém a Executada, deixou transcorrer in albis o prazo, Id. 21447079. 

Posteriormente, a Exequente requereu a penhora on line via sistema 

Bacenjud, Id. 21416938, deferido o pleito Id. 22520878, foi realizada a 

penhora mediante o sistema Bacenjud, conforme verifica-se no Id. 

25888747, no valor de R$ 6.486,82 (seis mil e quatrocentos e oitenta e 

seis reais e oitenta e dois centavos), bem como do ofício do Banco do 

Brasil, Id. 26392822, informando que o valor de R$ 6.486,82 (seis mil e 

quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), encontra-se 

a disposição desse juízo, e ainda que através do ofício 187/2019 o valor 

foi vinculado a conta judicial. Observa-se que do numerário bloqueado 

mediante penhora on line, a parte Executada foi intimada a se manifestar, 

porém deixou o prazo transcorrer in albis, Id. 27550259. Por sua vez, a 

parte Exequente se manifestou, concordando com os valores bloqueados, 

bem como pleiteou pela transferência dos valores vinculados ao Id. 

25888747 e 28943806/28943807, informando os dados bancários, Id. 

26010182. Pois muito bem. Em análise aos autos, observo que foram 

realizados bloqueio na conta do Executado, via penhora on line, no valor 

de R$ 6.486,82 (seis mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e 

dois centavos), via sistema Bacenjud. Dessa forma, constando dos autos 

que houve o pagamento do valor da presente execução por meio de 

penhora, deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. 

Desta feita, proceda-se ao necessário para o levantamento do valor 

penhorado mediante Alvará Judicial, referente ao valor devido e 

depositado nos autos ao Exequente, observando-se os dados bancários 

informados, no Id. 26010182. Posto isso, desnecessárias outras 

considerações e com fundamento nos artigos 924, inciso II c.c. o artigo 

925 do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente 

Ação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-33.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE JOSE MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000261-33.2018.8.11.0034. REQUERENTE: MARA SANTOS DIAS 

REQUERIDO: LUCIMEIRE JOSE MENDES Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se 

de Ação de Cobrança proposta por Mara Santos Dias em desfavor de 

Lucimeire José Mendes, devidamente qualificadas. Aduz na exordial ser 

credora da Requerida na importância de R$ 300,00 (trezentos reais), 

proveniente de vendas de confecções, valor o qual atualizado perfaz a 

importância de R$ 482,80 (quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta 

centavos), conforme cálculo, anexo Id. 14145319. Alega mais que 

procurou a Requerida para receber de forma amigável, contudo não 

obteve solução a não ser ajuizar a presente demanda. Juntou documentos 

com a exordial. Realizada audiência em 05.02.2020 – Id. 28942989, as 

partes entabularam o acordo, restando-se assim frutífera a audiência de 

conciliação. Compulsando os autos, vislumbra-se que as partes, 

plenamente capazes, entabularam acordo, conforme consta da Ata de 

Audiência realizada em 05.02.2020 e juntada aos autos - Id. 28942989, por 

se tratar de matéria que versa sobre direito disponível e renunciável, 

HOMOLOGO por sentença o acordo, nos termos do que fora pactuado 

entre as partes, para que produza os jurídicos e legais efeitos, e assim, 

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Publique-se, 

tornando-se título executivo, caso não seja voluntariamente cumprida. 

Registre-se. Tendo em vista o que dispõem os itens 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC, dispenso a intimação das partes. Arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença 
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ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000246-98.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS REIS LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISSE MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000246-98.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: LUZIA DOS REIS LIMA 

EXECUTADO: GEISSE MARTINS DA SILVA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação de cobrança ajuizada por Luzia dos Reis Lima em face de Geisse 

Martins da Silva, devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os 

autos, verifico que foi proferida a r. sentença de procedência em 

29.11.2017 (Id. 10884230), onde por sua vez a parte Executada foi 

condenada a pagar a Exequente a quantia de R$ 767,81 (setecentos e 

sessenta e sete reais e oitenta e um centavos), intimada da r. sentença as 

partes não interpuseram (Id. 12345951 e 12399135), vindo a r. sentença 

transitar em julgado em 04.04.2018, Id. 12546646. Por sua vez, a parte 

Executada foi intimada para cumprir a r. sentença, Id. 13682983, contudo 

deixou transcorrer o prazo, Id. 14032700. Por conseguinte, a Exequente 

se manifestou requerendo o prosseguimento do feito, com a aplicação de 

multa no percentual de 10% sobre o valor do débito, mediante expedição 

de mandado de penhora, conforme certidão, Id. 14579672, deferido o 

pleito, Id. 17883559. Foram expedidos mandados com a finalidade de 

penhora, avaliação e intimação, este restou prejudicado por não encontrar 

bens em nome da Executada, conforme certidão do oficial de justiça (Id. 

20084123). Posteriormente, a parte Exequente fora intimada, Id. 20499476 

para se “manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, com a 

finalidade de indicar bens passíveis de penhora de propriedade da 

devedora ou requerendo o que for de direito, sob pena de arquivamento 

do feito” Id. 20089970. Ato contínuo a Exequente se manifestou, conforme 

certidão lavrada nos autos, Id. 20500774, pleiteando o cumprimento de 

sentença através de tentativa de penhora online, através do CPF n. 

015.646.471-37 da Executada, em razão de não ter obtido êxito na 

penhora de bens através do Oficial de Justiça. Deferido o pleito, Id. 

21748507, restou a penhora via sistema Bacenjud negativa (Id. 25889961) 

por não encontrar bens em espécie para serem penhorados no CPF/conta 

da Executada, posteriormente, intimada a se manifestar a Exequente (Id. 

26374999), quanto a penhora negativa, esta deixou transcorrer o prazo in 

albis, Id. 288550297. Pois muito bem, considerando que a Exequente não 

se manifestou, para requerer o que entender de direito, para no caso 

indicar outros bens passíveis de penhora de propriedade da devedora, de 

modo a viabilizar o cumprimento da sentença proferida no Id. 10884230, 

permanecendo inerte, resta a este juízo a decisão de determinar o 

arquivamento dos autos, razão pela qual já foram tomadas medidas para 

satisfação do cumprimento da sentença, todas sem êxito. Assim não 

podendo o juízo impulsionar a marcha processual, quando no caso 

ausente o interesse da Exequente. Neste sentido, não encontrando a 

devedora ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, abaixo transcrito: 

§ 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: “A hipótese do § 

4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, com título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 4º 

do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções de título judicial, 

conforme Enunciado 75 do FONAJE. 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 o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000358-33.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS REIS LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000358-33.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: LUZIA DOS REIS LIMA 

EXECUTADO: JUCILENE LUIZ DA SILVA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada por Luzia dos Reis Lima em face de Jucilene Luiz da 

Silva, devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico 

que foi proferida a r. sentença de procedência 14.02.2019 (Id. 16879310), 

intimada as partes da r. sentença (Id. 18211078 e 18710525), as mesmas 

não interpuseram recurso, vindo a referida sentença a transitar em julgado 

em 02.04.2019, Id. 19092253. Por sua vez, a parte Executada foi intimada 

para cumprir a r. sentença, Id. 19848849, contudo deixou transcorrer o 

prazo. Por conseguinte, os autos foram impulsionados, para a Exequente 

requerer o que for de direito, sob pena de arquivamento do feito, Id. 

20488194, intimada a Exequente, Id. 20718426, se manifestou requerendo 

o prosseguimento do feito, com a aplicação de multa no percentual de 10% 

sobre o valor do débito, mediante expedição de mandado de penhora, 

conforme certidão, Id. 20970250, deferido o pleito, Id. 21136714. Expedido 

o mandado com a finalidade de penhora de bens, este restou prejudicado 

por não encontrar bens em nome da Executada, conforme certidão do 

oficial de justiça (Id. 26411378). Posteriormente, a parte Exequente fora 

intimada, Id. 26889381 para se “manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora de propriedade da 

devedora ou requerendo o que for de direito, sob pena de arquivamento 

do feito” Id. 26443613. Contudo, intimada a Exequente (Id. 26889381), esta 

deixou transcorrer o prazo in albis, Id. 28850324. Considerando que a 

Exequente não se manifestou, para requerer o que entender de direito, 

para no caso indicar bens passíveis de penhora de propriedade da 

devedora, de modo a viabilizar o cumprimento da sentença proferida no Id. 

16879310, permanecendo inerte, resta a este juízo a decisão de 

determinar o arquivamento dos autos, razão pela qual já foram tomadas 

medidas para satisfação do cumprimento da sentença, todas sem êxito. 

Assim não podendo o juízo impulsionar a marcha processual, quando no 

caso ausente o interesse da Exequente. Neste sentido, não encontrando a 

devedora ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, abaixo transcrito: 

§ 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: “A hipótese do § 

4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, com título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 4º 

do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções de título judicial, 

conforme Enunciado 75 do FONAJE. 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 o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000297-12.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERREIRA DA SILVA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000297-12.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: CRISTIANE FERREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação anulatória 

de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos 

morais interposta por Cristiane Ferreira da Silva em desfavor de Vivo S.A. 

(Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos verifico que foi proferida sentença de parcial 

procedência em 09.08.2018 – Id. 14355232, onde por sua vez a parte 

Executada foi condenada a indenização por danos morais, devidamente 

corrigidos, bem como foi declarada a inexigibilidade do débito, tendo por 

sua vez a r. sentença transitado em julgado em 14.09.2018, Id. 15337281. 

Por sua vez, a parte Exequente pleiteou o cumprimento da sentença, Id. 

15242473, sendo, pois, deferida e consequentemente intimada a parte 

Executada para cumprir voluntariamente a r. sentença, porém a 

Executada, deixou transcorrer in albis o prazo. Posteriormente, a 

Exequente requereu a penhora on line via sistema Bacenjud, Id. 21527109, 

deferido o pleito Id. 22521385, foi realizada a penhora mediante o sistema 

Bacenjud, conforme verifica-se no Id. 25890364, no valor de R$ 3.360,07 

(três mil e trezentos e sessenta reais e sete centavos), bem como do 

ofício do Banco do Brasil, Id. 26375395, informando que o valor de R$ 

3.360,07 (três mil e trezentos e sessenta reais e sete centavos), 

encontra-se a disposição desse juízo, e ainda que através do ofício 

188/2019 o valor foi vinculado a conta judicial. Observa-se que do 

numerário bloqueado mediante penhora on line, a parte Executada foi 

intimada a se manifestar, porém deixou o prazo transcorrer in albis, Id. 

27552253. Ato contínuo, a parte Exequente se manifestou, concordando 

com os valores bloqueados, bem como pleiteou pela transferência dos 

valores vinculados ao Id. 25890364 e 26375395, informando os dados 

bancários, Id. 26010607. Pois muito bem. Em análise aos autos, observo 

que foram realizados bloqueio na conta do Executado, via penhora on line, 

no valor de R$ 3.360,07 (três mil e trezentos e sessenta reais e sete 

centavos), via sistema Bacenjud. Dessa forma, constando dos autos que 

houve o pagamento do valor da presente execução por meio de penhora, 

deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Desta 

feita, proceda-se ao necessário para o levantamento do valor penhorado 

mediante Alvará Judicial, referente ao valor devido e depositado nos autos 

ao Exequente, observando-se os dados bancários informados, no Id. 

26010607. Posto isso, desnecessárias outras considerações e com 

fundamento nos artigos 924, inciso II c.c. o artigo 925 do Novo Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-93.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GEUCIMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000074-93.2016.8.11.0034. REQUERENTE: GEUCIMAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 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 NCPC. Inicialmente, 

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. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação Id. 

4996832 e 4998061, no prazo legal Id. 5007443, no entanto a impugnação 

apresentada nos autos Id. 5893158 e 5893164, foi apresentada de forma 

intempestiva, conforme certidão de decurso de prazo, Id. 5846709. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. reparação por danos com pedido de liminar, proposta por 

Geucimar dos Santos em desfavor de Oi Móvel S.A. (Oi Brasil Telecom) 

ambos já qualificados nos presentes autos. Em síntese alega que houve a 

indevida restrição em seu nome e CPF em 16.08.2014 no valor de R$ 

602,70 (seiscentos e dois reais e setenta centavos), referente ao contrato 

nº. 3619109 nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida. E, para comprovar junta o extrato Serasa 

Experian - Crednet, emitido através de informações confidenciais, datado 

de 15.12.2016, Id. 4536356. Aduz na exordial que desconhece o débito do 

qual originou a suposta restrição em seu nome, e, mais que necessitou 

contrair crédito em um estabelecimento comercial da capital, contudo ficou 

impedido em razão da restrição a qual supostamente foi lhe imposta de 

forma fraudulenta, alega mais pela inaplicabilidade da sumula 385 do STJ, 

vez que outra restrição está sendo objeto de demanda, através da Ação 

nº. 1000073-11.2016.8.11.0034. Afirma ainda, que diante da arbitrariedade 

não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, para pleitear 

a inexistência do débito e a indenização por danos morais. Juntou 

documentos com a exordial. Realizada audiência de conciliação em 

02.03.2017 – Id. 4993765, restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes. Em defesa, Id. 4996832 e 4998061, a Requerida contesta em suma 

pelo exercício regular do direito, vez que o Requerente contratou os 

serviços da Requerida, mediante a contratação do Plano TV por 

Assinatura Oi TV através do contrato nº. 3619109, e para comprova 

anexa telas sistêmicas, Id. 4996841. Contesta mais, que o autor contratou 

os serviços em 10.04.2013 onde foi instalado os serviços de Oi TV, e 

ficando funcionando até 31.07.2014, quando foi retirado por inadimplência. 

Ainda em contestação aduz pela inexistência do dano moral, bem como 

pela aplicabilidade da súmula 385 do STJ por ser o autor devedor 

contumaz, e mais pela litigância de má-fé pelo fato da parte alterar a 

verdade e ainda faz pedido contraposto para a parte autora ser compelida 

a pagar o valor de R$ 602,70 (seiscentos e dois reais e setenta 

centavos), e ao final pela improcedência da ação. Por sua vez, a 

impugnação apresentada nos autos, Id. 5893158 e 5893164, foi 

apresentada de forma intempestiva, conforme certidão de decurso de 

prazo, Id. 5846709. Pois muito bem, compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCP) e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Em análise ao conjunto probatório, observo que através dos 

prints anexos a contestação no Id. 4996841 que o autor contratou os 

serviços da Requerida, onde foram instalados os serviços de Oi TV, e 

posteriormente cancelado o contrato 3619109, por inadimplência. 

Observa-se mais, dos prints/telas sistêmicas que o referido serviço foi 

instalado no endereço Rua Quatro, 368, Quadra 08, Casa 368, Bairro 

Osmar Cabral, Cuiabá/MT, mesmo endereço constante do comprovante de 

endereço anexo ao Id. 4996841 e 4996845, referente a UC 2504138 - 

competência 09/2013, bem como do constante da petição inicial anexa aos 

autos, Id. 4996846. Ademais, em consulta ao sistema Projudi, através do 

número informado pela parte Requerida da Ação nº. 

0018129-82.2014.811.0001, a qual tramitou no 4º Juizado Especial da 
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Comarca de Cuiabá/MT, que o comprovante de endereço lá juntado 

refere-se ao mesmo endereço constante das telas sistêmicas juntadas 

aos presentes autos, assim demonstrando que houve a relação contratual 

entre as partes. Logo, tem-se que o valor de R$ 602,70 (seiscentos e dois 

reais e setenta centavos), o qual foi restrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, é devido pelo Requerente em face da Requerida. Por conseguinte, 

competia ao Requerente trazer aos autos o comprovante de pagamento da 

referida dívida, para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, 

artigo 373, inciso I do NCPC. Sendo assim, não há o que falar da 

inexistência da contratação, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Requerida. Deste modo, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, 

havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade da fornecedora sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Destarte, 

no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo do autor sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, competia a parte 

Requerente comprovar que não utilizou dos serviços cobrados pela 

Requerida. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a improcedência 

da ação se impõe. Quanto alegação da litigância de má-fé, não vislumbro 

ao presente caso as hipóteses dos artigos 80 e seguintes do NCPC. 

Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 

487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não acolhimento da preliminar e no 

mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Por sua vez, quanto 

ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, para 

condenar o Requerente ao pagamento do valor de R$ 602,70 (seiscentos 

e dois reais e setenta centavos), do qual será acrescido de juros de mora 

de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da 

inadimplência. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o 

presente Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000233-02.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA KUMBIER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000233-02.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA 

KUMBIER EXECUTADO: MARCIA MARIA SANTOS FERREIRA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de cobrança ajuizada por Aline Ferreira de Oliveira 

Kumbier em face de Marcia Maria Santos Ferreira, devidamente 

qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que foi proferida a 

r. sentença de procedência em 31.01.2018 (Id. 11561019), onde por sua 

vez a parte Executada foi condenada a pagar a Exequente a quantia de 

R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), acrescidos de juros de 1% ao mês 

a partir da citação, intimada da r. sentença as partes não interpuseram 

recurso (Id. 12299795 e 12399058), vindo a r. sentença transitar em 

julgado em 03.04.2018, Id. 12510823. Por sua vez, a parte Executada foi 

intimada para cumprir a r. sentença, Id. 13276875, contudo deixou 

transcorrer o prazo, Id. 13772050. Por conseguinte, a Exequente se 

manifestou requerendo o prosseguimento do feito, com a aplicação de 

multa no percentual de 10% sobre o valor do débito, mediante expedição 

de mandado de penhora, conforme certidão, Id. 13772050, deferido o 

pleito, Id. 17898188. Foram expedidos mandados com a finalidade de 

penhora, avaliação e intimação, este restou prejudicado por não encontrar 

bens em nome da Executada, conforme certidão do oficial de justiça (Id. 

20195560). Posteriormente, a parte Exequente fora intimada, Id. 20499688 

para se “manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens 

passíveis de penhora de propriedade da devedora ou requerendo o que 

for de direito, sob pena de arquivamento do feito” Id. 20197216. Ato 

contínuo a Exequente se manifestou, conforme certidão lavrada nos 

autos, Id. 21152516, pleiteando o cumprimento de sentença através de 

tentativa de penhora online, através do CPF n. 387.984.761-49 da 

Executada, em razão de não ter obtido êxito na penhora de bens através 

do Oficial de Justiça. Deferido o pleito, Id. 21630186, restou a penhora via 

sistema Bacenjud negativa (Id. 25889945) por não encontrar bens em 

espécie para serem penhorados no CPF/conta da Executada, 

posteriormente, intimada a se manifestar a Exequente (Id. 26374567), 

quanto a penhora negativa, esta deixou transcorrer o prazo in albis, Id. 

28850306. Pois muito bem, considerando que a Exequente não se 

manifestou, para requerer o que entender de direito, para no caso indicar 

outros bens passíveis de penhora de propriedade da devedora, de modo a 

viabilizar o cumprimento da sentença proferida no Id. 11561019, 

permanecendo inerte, resta a este juízo a decisão de determinar o 

arquivamento dos autos, razão pela qual já foram tomadas medidas para 

satisfação do cumprimento da sentença, todas sem êxito. Assim não 

podendo o juízo impulsionar a marcha processual, quando no caso 

ausente o interesse da Exequente. Neste sentido, não encontrando a 

devedora ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, abaixo transcrito: 

§ 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: “A hipótese do § 

4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, com título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 4º 

do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções de título judicial, 

conforme Enunciado 75 do FONAJE. 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 o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-11.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000159-11.2018.8.11.0034. REQUERENTE: FABIANO DA COSTA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação anulatória de negócio 

jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, 

interposta por Fabiano da Costa Silva em desfavor de Vivo S.A. 

(Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos verifico que foi proferida sentença de procedência 

em 24.07.2018 – Id. 14234836, onde por sua vez a parte Executada foi 

condenada a indenização por danos morais, devidamente corrigidos, bem 

como foi declarada a inexigibilidade do débito. Posteriormente, houve a 

interposição de recurso inominado (Id. 14668578) em face da r. sentença 

proferida nos autos, onde por sua vez a Turma Recursal, negou 
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seguimento ao recurso por faltar lje o requisito de admissibilidade, bem 

como condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, dessa decisão não houve recurso, tendo 

transitado em julgado em 07.11.2019, Id. 27160437. Em ato contínuo, a 

parte Exequente requereu a execução da sentença, vindo a parte 

Executada a cumpriu com a determinação imposta na r. sentença, 

conforme verifica-se do comprovante de depósito judicial – Id. 28493647 e 

do ofício do Banco do Brasil S.A., Id. 28767589, bem como pleiteou pela 

extinção do feito, Id. 28493645. Em análise aos autos, observo que a 

Executada informou a este juízo do cumprimento da r. sentença, conforme 

consta do comprovante depósito judicial – Id. 28493647 e do ofício do 

Banco do Brasil S.A., Id. 28767589, sendo assim entendo que houve o 

cumprimento integral da sentença, por parte da Requerida. Dessa forma, 

constando dos autos que houve o pagamento do valor da indenização de 

danos morais, bem como a concordância da parte Exequente, Id. 

28676000, deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. 

Desta feita, proceda-se ao necessário para o levantamento do Alvará 

Judicial, referente ao valor depositado nos autos ao Exequente, 

observando-se os dados bancários informados pelo autor, Id. 28676000. 

Posto isso, desnecessárias outras considerações e com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a 

presente Ação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Comarca de Feliz Natal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-03.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GUERREIRO DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO YAMASHITA (REQUERIDO)

JOVITA AIKO YAMASHITA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000333-03.2019.8.11.0093 REQUERENTE: CRISTIANE GUERREIRO DE 

ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: PAULINO YAMASHITA, JOVITA AIKO 

YAMASHITA Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, 

requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO 

EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação 

das partes. Publique-se. 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. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-03.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GUERREIRO DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO YAMASHITA (REQUERIDO)

JOVITA AIKO YAMASHITA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000333-03.2019.8.11.0093 REQUERENTE: CRISTIANE GUERREIRO DE 

ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: PAULINO YAMASHITA, JOVITA AIKO 

YAMASHITA Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, 

requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO 

EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação 

das partes. Publique-se. 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. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-03.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GUERREIRO DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO YAMASHITA (REQUERIDO)

JOVITA AIKO YAMASHITA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000333-03.2019.8.11.0093 REQUERENTE: CRISTIANE GUERREIRO DE 

ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: PAULINO YAMASHITA, JOVITA AIKO 

YAMASHITA Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, 

requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO 

EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação 

das partes. Publique-se. 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. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-25.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

L PERUZATTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FERNANDO ARCARI (REQUERIDO)

IDENIR ALVES DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000338-25.2019.8.11.0093 REQUERENTE: L PERUZATTO - ME 

REQUERIDO: TIAGO FERNANDO ARCARI, IDENIR ALVES DIAS Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 
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feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. 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. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-25.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

L PERUZATTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FERNANDO ARCARI (REQUERIDO)

IDENIR ALVES DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000338-25.2019.8.11.0093 REQUERENTE: L PERUZATTO - ME 

REQUERIDO: TIAGO FERNANDO ARCARI, IDENIR ALVES DIAS Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. 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. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-25.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

L PERUZATTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FERNANDO ARCARI (REQUERIDO)

IDENIR ALVES DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000338-25.2019.8.11.0093 REQUERENTE: L PERUZATTO - ME 

REQUERIDO: TIAGO FERNANDO ARCARI, IDENIR ALVES DIAS Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. 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. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-04.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ORLIANS WILLIAN BALZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA DIA 27/06/2019 AS 14:15 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-55.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE QUADROS (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 FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000099-55.2018.8.11.0093 REQUERENTE: GABRIEL DE QUADROS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Verifica-se que a parte autora, 

devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído, para 

audiência de conciliação (Num. 17161053 - Pág. 1), não compareceu à 

solenidade e não apresentou qualquer justificativa, o que faz presumir sua 

desistência. Assim, HOMOLOGO a desistência tácita da parte autora e 

julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. 

Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a movimentação do 

Poder Judiciário sem o devido zelo por aquele que postula, mormente 

diante dos mais de 04 (quatro) mil processos em trâmite neste Foro, 

enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela qual CONDENO a 

parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, na forma 

do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título.” “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.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios 

na forma dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

com as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-55.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE QUADROS (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 FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000099-55.2018.8.11.0093 REQUERENTE: GABRIEL DE QUADROS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Verifica-se que a parte autora, 

devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído, para 

audiência de conciliação (Num. 17161053 - Pág. 1), não compareceu à 

solenidade e não apresentou qualquer justificativa, o que faz presumir sua 

desistência. Assim, HOMOLOGO a desistência tácita da parte autora e 

julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. 

Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a movimentação do 

Poder Judiciário sem o devido zelo por aquele que postula, mormente 
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diante dos mais de 04 (quatro) mil processos em trâmite neste Foro, 

enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela qual CONDENO a 

parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, na forma 

do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título.” “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.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios 

na forma dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

com as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-21.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROHDE E MONTEIRO DA SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010009-21.2017.8.11.0093 REQUERENTE: ROHDE E MONTEIRO DA 

SILVA LTDA - ME REQUERIDO: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Vistos. A 

parte autora e a parte ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A firmaram acordo, requerendo sua homologação (Num. 

27175078 - Págs. 5/6). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado 

pelas partes supracitadas, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. 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. Com relação à parte requerida SOLETROL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, ante o teor da petição de Num. 26534908 - Págs. 1/2, 

intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste sobre eventual tentativa de acordo entre as 

partes. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-21.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROHDE E MONTEIRO DA SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010009-21.2017.8.11.0093 REQUERENTE: ROHDE E MONTEIRO DA 

SILVA LTDA - ME REQUERIDO: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Vistos. A 

parte autora e a parte ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A firmaram acordo, requerendo sua homologação (Num. 

27175078 - Págs. 5/6). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado 

pelas partes supracitadas, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. 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. Com relação à parte requerida SOLETROL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, ante o teor da petição de Num. 26534908 - Págs. 1/2, 

intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste sobre eventual tentativa de acordo entre as 

partes. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-21.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROHDE E MONTEIRO DA SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010009-21.2017.8.11.0093 REQUERENTE: ROHDE E MONTEIRO DA 

SILVA LTDA - ME REQUERIDO: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Vistos. A 

parte autora e a parte ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A firmaram acordo, requerendo sua homologação (Num. 

27175078 - Págs. 5/6). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado 

pelas partes supracitadas, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. 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. Com relação à parte requerida SOLETROL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, ante o teor da petição de Num. 26534908 - Págs. 1/2, 

intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste sobre eventual tentativa de acordo entre as 

partes. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-21.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROHDE E MONTEIRO DA SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010009-21.2017.8.11.0093 REQUERENTE: ROHDE E MONTEIRO DA 

SILVA LTDA - ME REQUERIDO: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Vistos. A 

parte autora e a parte ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A firmaram acordo, requerendo sua homologação (Num. 

27175078 - Págs. 5/6). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado 

pelas partes supracitadas, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 
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na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. 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. Com relação à parte requerida SOLETROL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, ante o teor da petição de Num. 26534908 - Págs. 1/2, 

intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste sobre eventual tentativa de acordo entre as 

partes. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-21.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROHDE E MONTEIRO DA SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010009-21.2017.8.11.0093 REQUERENTE: ROHDE E MONTEIRO DA 

SILVA LTDA - ME REQUERIDO: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Vistos. A 

parte autora e a parte ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A firmaram acordo, requerendo sua homologação (Num. 

27175078 - Págs. 5/6). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado 

pelas partes supracitadas, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. 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. Com relação à parte requerida SOLETROL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, ante o teor da petição de Num. 26534908 - Págs. 1/2, 

intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste sobre eventual tentativa de acordo entre as 

partes. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000881-46.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

K. B. D. S. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

T. I. D. S. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

G. D. S. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

GISLAINE DE SOUZA DOS SANTOS OAB - 061.770.321-33 

(REPRESENTANTE)

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA OAB - MT26066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. S. -. E. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

N. O. F. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 20/02/2020, às 08:00 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1000527-21.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON ANTONIO BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MELO DE OLIVEIRA OAB - MT0013307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE (REU)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000527-21.2019.8.11.0087 AUTOR(A): CLEBERSON ANTONIO 

BRANDAO REU: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Trata-se de 

Ação Popular proposta por Cleberson Antonio Brandão em face do 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e outros. Insurge-se o autor 

quanto ao fato de as contas municipais do exercício de 2017 terem sido 

aprovadas pela Câmara Municipal de Guarantã do Norte/MT em março de 

2019, mesmo havendo argumentos favoráveis à reprovação das contas, 

presentes no projeto de decreto legislativo nº 001/2019, emitido pela 

Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização 

da Câmara Municipal, que não atingiu o quórum necessário para ser 

aprovado. Sustenta que a aprovação das contas do Poder Executivo 

Municipal de Guarantã do Norte pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso foi um notório erro, uma vez que foi claramente induzido a erro, ao 

tirar como base a Lei Municipal nº. 1517/2016 sancionada pelo Poder 

Executivo, a qual é divergente do Projeto de Lei Municipal Nº 126/2016, 

aprovado pela Casa Legislativa em 19.12.2016. Prossegue dizendo que a 

Casa Legislativa aprovou um valor para o programa 0006 Cidadania 

Tributaria e Consciência Fiscal, porém a Lei Municipal nº. 1517/2016 foi 

sancionada com outro valor, ficando ainda evidente nos autos do 

processo de julgamento de contas do TCE/MT, especificamente na página 

nº 801, do processo nº. 4.589-6/2017 (Contas Anuais de Governo), que o 

Poder Executivo Municipal executou/empenhou o valor de R$ 232.276,97 

(duzentos e trinta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e 

sete centavos), ou seja, R$ 173.276,97 (cento e setenta e três mil, 

duzentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), a mais do que 

foi autorizado pelo Poder Legislativo Municipal. No tocante ao julgamento 

por parte do TCE/MT, afirma que, conforme despacho do Eminente 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Doutor 

Moisés Maciel, no processo nº. 333875/2018, o Chefe do Executivo 

Municipal de Guarantã do Norte-MT não computou como gasto de pessoal 

os contratos executados no ano de 2017 pelos contratados HOFFMANN & 

COLADELLO ADVOGADOS S/S e LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS 

LTDAME, contrariando de morte o que determinam julgados e 

jurisprudências acerca do § 1º, do Artigo 18 da Lei Complementar 

101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a qual prevê que os valores 

dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos devem ser 

contabilizados como despesas de Pessoal. Inconformado com a 

aprovação das contas, requer a parte autora: (a) a anulação da 

deliberação plenária de votação das contas anuais do Poder Executivo 

Municipal; (b) a determinação de reapreciação das contas no TCE/MT; (c) 

a responsabilização cível dos Vereadores, que, embora conscientes das 

ilegalidades cometidas, se submeteram a aprovação das contas anuais do 

Município, descumprindo o juramento proferido no ato de posse, e do 

Prefeito Municipal pelos atos cometidos. Postula, liminarmente, pela 

“anulação da deliberação plenária de votação das contas anuais do Poder 

Executivo Municipal, com a consequente anulação do Decreto Legislativo 

de Aprovação das Contas nº 003/2019 e a determinação de reapreciação 

das contas municipais de Guarantã do Norte, por parte do Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso para que sejam observados os fatos 

[narrados na inicial], nos termos do art. 5º, § 4º, da Lei n. 4.717/65”. 

Aportou aos autos, de relevante: Decreto Legislativo nº 003/2019; Projeto 

Decreto do Legislativo nº 001/2019, acompanhado de sua mensagem de 

justificativa; Lei Municipal nº 1517/2016; Projeto de Lei Municipal nº 

126/2016, acompanhado de sua mensagem de justificativa; Parecer prévio 
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nº 42/2018 – TP. Apesar de citar a existência de um vídeo anexo, não há 

registro de qualquer mídia digital aportada aos autos. Decido. Cediço que a 

intervenção do Judiciário limita-se ao controle da legalidade, sem adentrar 

nos aspectos políticos e meritórios do ato. In casu, em uma análise em 

cognição sumária, não há ilegalidade aparente no ato apontado como 

lesivo ao patrimônio público. Os documentos juntados não comprovam, de 

plano, que os motivos expostos no projeto de decreto legislativo nº 

001/2019 são verídicos e, mesmo se o fossem, que ensejariam a 

obrigatoriedade de reprovação das contas. Ainda que a votação do 

Projeto de Lei Municipal nº 126/2016 tenha supostamente contrariado o 

disposto no artigo 227 do Regimento Interno da Câmara Municipal, não se 

constata que tal fato ocasionou lesão ao patrimônio municipal, apta a 

justificar o cabimento da ação popular. Não há mínima demonstração de 

gasto público com os contratados HOFFMANN & COLADELLO 

ADVOGADOS S/S e LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME e de 

sua não computação como gasto de pessoal. Quanto à possível 

divergência entre o Projeto de Lei Municipal nº 126/2016 e a Lei Municipal 

nº 1.517/2016, verifica-se que o projeto foi aprovado com emenda, o que 

poderia justificar eventuais alterações no valor objeto de discussão, 

referente ao Programa 0006 Cidadania Tributária e Consciência Fiscal. 

Com efeito, os documentos juntados até então não possibilitam a 

conclusão imediata de que há ilegalidade no valor apresentado na Lei 

Municipal nº 1.517/2016. De igual forma, o valor de execução do Programa 

0006 Cidadania Tributária e Consciência Fiscal, previsto no Parecer Prévio 

nº 42/2018 – TP, não aparenta ser ilegal. Também não há evidências de 

que as contas municipais devem ser reapreciadas de imediato pelo 

Tribunal de Contas Estadual. Ressalta-se que o autor limitou-se a aportar 

aos autos o PARECER PRÉVIO nº 42/2018 – TP, favorável à aprovação 

das contas. Assim, INDEFIRO o pedido liminar. Citem-se os requeridos para 

apresentarem resposta no prazo comum de 20 (vinte) dias, com as 

advertências legais. Intime-se o Ministério Público acerca da propositura 

da ação. Com a vinda da contestação e eventuais documentos, intime-se o 

autor para manifestação no prazo de 10 (dez) dias e, após, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-62.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE COLDEBELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO PIRES DE ANDRADE OAB - MT0007994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 07/05/2020 

às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000244-95.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI DE BRIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES CAMPOS OAB - MT0019448A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE FREITAS ALBERNAZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES OAB - MT0005438A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000244-95.2019.8.11.0087 AUTOR(A): ELCI DE BRIDA REU: DANIEL DE 

FREITAS ALBERNAZ SENTENÇA Conheço dos embargos porquanto 

tempestivos. No mérito vejo que não há omissão, contradição, obscuridade 

ou dúvida a ser sanada. Lado outro, nota-se que a insurgência do 

embargante vincula-se ao mérito da decisão, não sendo, à evidência, os 

embargos de declaração aptos a extravasar a insurgência, a qual deve 

ser dirigida por meio de recurso próprio à instância seguinte. Não 

bastasse o não cabimento, os presentes embargos mostram 

absolutamente protelatórios eis que atacam o mérito da sentença prolatada 

em sentido diametralmente oposto ao consolidado no STJ, o que torna o 

recurso não só improcedente como também meramente protelatório. Com 

estes apontamentos, conheço dos embargos de declaração, porquanto 

tempestivos, e, no mérito JULGO-OS IMPROCEDENTES, aplicando ao 

embargante, em razão da má-fé na apresentação do recurso de embargos 

de declaração, multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, a favor do 

embargado, na forma do art. 1026, parágrafo 2º do CPC. Intimem-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000844-75.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER AMANCIO DE BARROS OAB - SP282075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓD. Nº 1000844-75.2019 Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por PEDROSA MARIA DA CONCEIÇÃO em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social –INSS. Devidamente intimado, o 

requerido apresentou contestação de fl.13. Impugnação à fl.15. É o breve 

relatório. Decido. É ponderável que a parte exerça direito à ordem jurídica 

justa, por meio do Poder Judiciário, cujo acesso não lhe tem como ser 

negado ou restringido. Sendo necessária a comprovação fática do 

alegado, mormente por prova pericial, bem como, a pesquisa 

socioeconômica, impossível o julgamento antecipado. Nomeio a Assistente 

Social judicial de Guiratinga para a pesquisa socioeconômica. Quesitos do 

Juízo a ser respondido pela Assistente Social: 1- Qual a idade atual da 

parte autora? 2- A parte autora exerce ou vinha exercendo alguma 

profissão? Caso afirmativa a resposta, qual? 3- A parte autora atualmente 

aufere alguma renda mensal? Caso afirmativo a resposta, qual o seu 

valor? 4- Quantas e quais são os membros do grupo familiar que residem 

com a parte autora (informar nome completo e respectiva data de 

nascimento de todos ou o CPF)? 5- Das pessoas que compõem o grupo 

familiar, quantas trabalham, em que local e qual o valor de seus 

respectivos salários ou de outra forma de renda que aufira(m) 

mensalmente? 6- Qual o total da renda mensal do grupo familiar da parte 

autora (incluindo eventual renda mensal percebida pela parte autora? 7- A 

parte autora possui algum meio de prover a sua subsistência ou de tê-la 

provida por sua família? 8- A parte autora reside em moradia própria ou é 

alugada? Se alugada, qual o valor do aluguel? 9- A parte autora possui 

filhos ou pessoas da família fora do Brasil? Se positivo, onde? 10- A parte 

autora necessita de auxilio material de estranhos para sobreviver? 11- 

Dos componentes do grupo familiar, alguém recebe algum benefício da 

previdência social? Caso receba, qual a espécie e o NB (número do 

benefício)? Nomeio como perita a Dra. Aline Aparecida da Cruz Ferraz 

Pessoa -CRM/MT 8743, que servirá independentemente de compromisso, 

cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no valor de 

R$370,00 (trezentos e setenta reais), valores estes que serão 

reajustados anualmente, o mês de janeiro, pela variação do IPCA-E nos 

termos do art.02, §5º da Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, 

podendo eventuais custas da perícia ser agregada ao final à parte 

sucumbente. Deverão ser agendados pelo expert em até 15 dias os 

exames necessários não só as respostas dos questionários alinhavados, 

mas para a sua conclusão, a mais ampla e exata possível, sobre a doença 

do paciente. O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de 

laudo circunstanciado e da pesquisa socioeconômica será de 30 (trinta) 

dias, cujo início ficará por conta das providencias retro, ocorrendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 407 de 491



imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. O perito 

deverá informar a este juízo e as partes, com antecedência, a data e o 

local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. Intimem-se 

as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme art.465, 

§1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 (quarenta 

e cinco) dias da data da perícia. Além dos quesitos a serem formulados 

pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser respondido pelo 

médico: 1- O autor está incapacitado para o trabalho? 2- Qual é a doença 

que o autor está acometido? 3- Em caso de afirmativo, cuida-se de 

incapacidade total ou parcial? 4- Se positivo o primeiro quesito, cuida-se 

de incapacidade temporária ou permanente? 5- Se positivo o primeiro 

quesito, quais causas de incapacidade? 6- Quais os exames realizados 

para essa conclusão? 7- Está o autor apto para exercício de trabalho 

diverso do que habitualmente exercia? 8- Em caso de positivo, em que 

condições e em que tipo de atividade? 9- O autor pode trabalhar na 

lavoura? 10- O autor pode ficar exposto ao sol? Com o aporte dos 

referidos laudos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. O perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. Atente-se a secretaria 

para enviar todos os documentos necessários para o deslinde do perito, 

inclusive os quesitos acostados pelas partes. Deixo para marcar 

audiência de instrução e julgamento para o momento oportuno, após a 

conclusão dos trabalhos periciais. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 

14 de fevereiro de 2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000064-04.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VANY MARTINS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARVALHO VILELA OAB - GO53519 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓDIGO N°1000064-04.2020 Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, recebo 

a inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita. 

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC). Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar resposta, dentro 

do prazo legal, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo Civil. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). 

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, CERTIFICA-SE a 

serventia e devolva os autos conclusos para deliberações. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 14 de fevereiro de 

2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000719-10.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EVANY RODRIGUES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER AMANCIO DE BARROS OAB - SP282075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓD. Nº 1000719-10.2019 Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por EVANY RODRIGUES NASCIMENTO em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social –INSS. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação de fls.14. Impugnação à fl.16. É o breve relatório. 

Decido. É ponderável que a parte exerça direito à ordem jurídica justa, por 

meio do Poder Judiciário, cujo acesso não lhe tem como ser negado ou 

restringido. Sendo necessária a comprovação fática do alegado, 

mormente por prova pericial, impossível o julgamento antecipado. Nomeio 

como perita a Dra. Aline Aparecida da Cruz Ferraz Pessoa -CRM/MT 8743, 

que servirá independentemente de compromisso, cujos possíveis 

honorários correrão por conta do Estado no valor de R$370,00 (trezentos 

e setenta reais), valores estes que serão reajustados anualmente, o mês 

de janeiro, pela variação do IPCA-E nos termos do art.02, §5º da 

Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas 

da perícia ser agregada ao final à parte sucumbente. Deverão ser 

agendados pelo expert em até 15 dias os exames necessários não só as 

respostas dos questionários alinhavados, mas para a sua conclusão, a 

mais ampla e exata possível, sobre a doença do paciente. O prazo para 

conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será 

de 30 (trinta) dias, cujo início ficará por conta das providencias retro, 

ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. 

O perito deverá informar a este juízo e as partes, com antecedência, a 

data e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. 

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 

(quarenta e cinco) dias da data da perícia. Além dos quesitos a serem 

formulados pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser 

respondido pelo médico: 1- O autor está incapacitado para o trabalho? 2- 

Qual é a doença que o autor está acometido? 3- Em caso de afirmativo, 

cuida-se de incapacidade total ou parcial? 4- Se positivo o primeiro 

quesito, cuida-se de incapacidade temporária ou permanente? 5- Se 

positivo o primeiro quesito, quais causas de incapacidade? 6- Quais os 

exames realizados para essa conclusão? 7- Está o autor apto para 

exercício de trabalho diverso do que habitualmente exercia? 8- Em caso 

de positivo, em que condições e em que tipo de atividade? 9- O autor pode 

trabalhar na lavoura? 10- O autor pode ficar exposto ao sol? Com o aporte 

dos referidos laudos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias. O perito deve ser advertido para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. Atente-se a secretaria para enviar todos os documentos 

necessários para o deslinde do perito, inclusive os quesitos acostados 

pelas partes. Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento para 

o momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos periciais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 14 de fevereiro de 2020. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juíz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000065-86.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓDIGO N° 1000065-86.2020 Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, recebo 

a inicial. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Considerando o Ofício 

Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação entre as partes, por tratar-se de recurso público o 

qual não admite a autocomposição (art.334§4º, II do Novo CPC). Desta 

feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos do art. 

335, do Novo Código de Processo Civil. Consigne-se que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (NCPC, art. 344). Decorrido o prazo certifique-se, 

havendo resposta, intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 10 

(dez) dias. Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos 

conclusos para deliberações. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Guiratinga/MT, 14 de fevereiro de 2020. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juíz de Direito

Diretoria do Fórum
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Edital

* O Edital n. 02/2020 - PRAZO 45 DIAS completo, de Ciência de Eliminação 

de Autos de Termo Circunstanciado, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000401-41.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE ITAÚBA/MT (REQUERIDO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000401-41.2019.8.11.0096. REQUERENTE: 

NILSON JOSE VIEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE ITAÚBA/MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1) Sem 

delongas, DEFIRO o cota ministerial de Id. n.º 25438247, desse modo 

CITEM-SE os interessados, por edital, para querendo responder os termos 

da inicial, conforme determina o artigo 721 do Código de Processo Civil. 2) 

INTIME-SE o requerente para apresentar no processo a sua certidão de 

nascimento, em 05 dias. 3) Após tudo cumprido, ABRA-SE vista ao 

presentante do Ministério Público. Intimem-se. Cumpram-se, servindo a 

presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-30.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

EDWARD CARVALHO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000447-30.2019.8.11.0096. AUTOR(A): EDWARD 

CARVALHO SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos etc. 1) Sem delongas, verifico que a parte autora 

apresentou comprovante de endereço no seu nome no Id. n.º 25122282, 

porém referido comprovante é de abril de 2018, sendo necessária a sua 

atualização, tendo em vista que a ação é do ano de 2019. 2) Desse modo, 

DETERMINO a emenda da inicial, em 15 dias, devendo a parte autora 

colacionar ao processo comprovante de endereço atualizado, sob pena 

de indeferimento da inicial. Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, 

inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 3) Após, 

VENHA-ME o processo concluso para demais deliberações. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000566-88.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA CASTILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000566-88.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: 

VALERIA APARECIDA CASTILHO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE Vistos, etc. 1) Preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. 2) DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. 3) Com a remessa dos 

autos, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal 

para, querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, 

no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o cálculo apresentado pelo 

exequente, na forma do artigo 535 do Código de Processo Civil, sob pena 

de ser acrescido honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor 

do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do NCPC. 4) Interposta 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e, 

independentemente de novo despacho, INTIME-SE a parte exequente para 

se manifestar. Após, façam os autos conclusos. 5) Se decorrer o prazo 

legal sem interposição da impugnação sobredita, CERTIFIQUE-SE e 

REQUISITE-SE o pagamento por meio de Ofício de Requisição de Pequeno 

Valor à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, cujo adimplemento deverá ser realizado no prazo de 02 meses, 

contados da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

banco oficial mais próxima da residência do exequente (art. 535, §3º, 

inciso II, do NCPC), sob as penas da lei. 6) Não sendo o caso do item “3”, 

EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal (art. 535, §3º, inciso I, do NCPC). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba-MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000547-82.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MARIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000547-82.2019.8.11.0096. AUTOR(A): LOURDES 

MARIA PEREIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos etc. 1) Sem delongas, verifico que a parte autora não 

apresentou ao presente feito comprovante de endereço no seu nome, o 

que entendo ser necessário, de modo a inviabilizar o recebimento da 

inicial. 2) Desse modo, DETERMINO a emenda da inicial, em 15 dias, 

devendo a parte autora colacionar ao processo comprovante de endereço 

atualizado, sob pena de indeferimento da inicial. Inteligência dos artigos 

319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo 

Civil. 3) Após, VENHA-ME o processo concluso para demais deliberações. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000546-97.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 
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(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000546-97.2019.8.11.0096. AUTOR(A): MARIA 

DO NASCIMENTO DA SILVA JESUS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. 1) Sem delongas, verifico que a parte 

autora não apresentou comprovante de endereço em seu nome, o que 

entendo ser necessário, podendo ser feito por meio de comprovante de 

luz, água, telefone ou internet, em nome da parte requerente. 2) Desse 

modo, DETERMINO a emenda da inicial, em 15 dias, devendo a parte autora 

colacionar ao processo comprovante de endereço atualizado, sob pena 

de indeferimento da inicial. Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, 

inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 3) Após, 

VENHA-ME o processo concluso para demais deliberações. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000021-81.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI RAMOS (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))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000021-81.2020.8.11.0096. AUTOR(A): NELCI 

RAMOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos 

etc. 1) Sem delongas, verifico que a parte autora não apresentou 

comprovante de endereço em seu nome, o que entendo ser necessário, 

podendo ser feito por meio de comprovante de luz, água, telefone ou 

internet, em nome da parte requerente, bem como nota-se que o RG 

apresentado no Id. n.º 28188328, o que impossibilita as verificações que 

devem ser feitas por este juízo. 2) Desse modo, DETERMINO a emenda da 

inicial, em 15 dias, devendo a parte autora colacionar ao processo 

comprovante de endereço atualizado, bem como colacionar o documento 

de RG legível, sob pena de indeferimento da inicial. Inteligência dos artigos 

319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo 

Civil. 3) Após, VENHA-ME o processo concluso para demais deliberações. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000650-89.2019.8.11.0096

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:

NELSON RIBEIRO DA SILVA (REU)

ROSIMERI ALBRING (REU)

BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS RIBEIRO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000650-89.2019.8.11.0096. AUTOR(A): BANCO 

DO BRASIL SA REU: BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS RIBEIRO LTDA - ME, 

NELSON RIBEIRO DA SILVA, ROSIMERI ALBRING Vistos, etc. 1) Verificado 

que não foi colacionado ao processo a petição inicial, o que impossibilita 

qualquer análise por este juízo. 2) Desse modo, DETERMINO a emenda da 

inicial, no prazo de 15 dias, de modo a determinar que à parte requerente 

junte a peça exordial no presente feito, sob pena de extinção do feito sem 

resolução de mérito. Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o 

processo concluso, sem demora, para demais deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000721-91.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALMIR BORCHERS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000721-91.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: DU PONT 

DO BRASIL S A EXECUTADO: JOSE VALMIR BORCHERS Vistos, etc. 1) 

Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, 

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. 2) Analisando os 

autos, 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. 3) Assim 

sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da 

norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 09 de abril de 2020, às 10h00, a ser realizada pela conciliadora 

deste juízo. 4) CITE-SE os requeridos e INTIME-SE a parte autora para 

comparecerem a solenidade, nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. 5) 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. 6) Após, caso inexitosa a conciliação, fica desde já 

os réus 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. FACULTADO a parte executada opor embargos 

à execução em 15 dias, contados da audiência de conciliação, caso 

infrutífera, podendo ser movido independentemente de segurança do juízo, 

consoante dicção dos arts. 914 e 915 do Código de Processo Civil. 7) 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. 8) 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. 9) DEFIRO os 

benefícios do § 2º artigo 212 do Código de Processo Civil 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.” 

10) 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. 11) Por 

fim, REGISTRA-SE que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá 
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requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, ambos do 

Código de Processo Civil. 12) 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. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se, servindo a 

presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000111-05.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ODILAIR DURANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

FEITO CÍVEL N. 1000111-05.2020.811.0027 Em atendimento à 

determinação deste juízo (Ref. ID 29344882), designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2.020, às 12h30min, a ser realizada 

na Sala de Conciliações do Fórum desta Comarca de Itiquira. Itiquira/MT, 18 

de fevereiro de 2.020. Micheli Linauer Conciliadora

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000728-96.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA ROSA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Processo nº 1000728-96.2019.811.0027 Vistos, etc. Consubstanciado ao 

pedido de ref. ID 29351019 e 29351021 ACOLHO e REDESIGNO a 

audiência instrutora para a data de 13/05/2020, às 16h00min. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Itiquira/MT, 18 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: 1000178-67.2020.8.11.0027

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:

EDILSON DE PAULA FERREIRA (REQUERIDO)

SOCORRO FELIZARDO DE ALENCAR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000178-67.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOITIQUIRA 

MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO POLO PASSIVO: 

EDILSON DE PAULA FERREIRA 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: Sala de audiência de conciliação de Itiquira 

Data: 16/04/2020 Hora: 12:50 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 18 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: 0001189-27.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO FIDELIS DE LIMA (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. 0001189-27.2015.8.11.0027 POLO ATIVO:GENESIO FIDELIS 

DE LIMA 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: 13:00 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, 

Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 18 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: 1000179-52.2020.8.11.0027

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:

GERTRUDE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000179-52.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOITIQUIRA 

MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO POLO PASSIVO: 

GERTRUDE MARIA 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 Itiquira Data: 

16/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, 

Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 18 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000235-56.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA BATISTA BORTOLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IONEI DIMAS BUSS BARBIZAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCY ALVES VELASCO OAB - MT5847-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 1000235-56.2018.811.0027 Vistos. INTIME-SE o requerido para 

no prazo de 05 (cinco) dias juntar aos autos atestado médico. Decorrido o 

prazo acima sem manifestação, certifique-se. Após, volte concluso para 

análise do pedido de decretação dos efeitos da revelia. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Itiquira/MT, 18 de fevereiro de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-67.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:
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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:

EDILSON DE PAULA FERREIRA (REQUERIDO)

SOCORRO FELIZARDO DE ALENCAR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000178-67.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOITIQUIRA 

MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO POLO PASSIVO: 

EDILSON DE PAULA FERREIRA 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: Sala de audiência de conciliação de Itiquira 

Data: 16/04/2020 Hora: 12:50 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 18 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: 1000183-89.2020.8.11.0027

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:

JOAO NETO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000183-89.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOITIQUIRA 

MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO POLO PASSIVO: 

JOAO NETO 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 Itiquira Data: 16/04/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA 

- MT - CEP: 78790-000 . 18 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: 0001209-18.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA COSTA SANCHO (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. 0001209-18.2015.8.11.0027 POLO ATIVO:MONICA DA 

COSTA SANCHO 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: 13:30 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 18 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Jauru

Vara Única

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000620-07.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN NONATO REZENDE (REQUERENTE)

MARIA DA PENHA REZENDE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

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

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000620-07.2019.8.11.0047. REQUERENTE: MARIA 

DA PENHA REZENDE OLIVEIRA, ALAN NONATO REZENDE Vistos etc. 

Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE 

VALORES proposto por MARIA DA PENHA REZENDE OLIVEIRA, ALAN 

NONATO REZENDE e GIULIANO REZENDE OLIVEIRA. Partes qualificadas 

no feito. Narra a inaugural, em síntese, que os proponentes são herdeiros 

de VALDIR NONATO DE OLIVEIRA, falecido em 29/04/2015 (Certidão de 

óbito - ID 23582584). Sustentam a existência de saldo positivo, referente a 

Títulos de Capitalização OUROCAP, em nome do de cujus, nos valores de 

R$ 3.158,99 (três mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e nove 

centavos) e R$ 5.264,98 (cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais e 

noventa e oito centavos). Ingressam com a presente objetivando o 

levantamento de tais quantias junto ao Banco do Brasil de Araputanga/MT. 

Este juízo, no ID 25647464, determinou a emenda à inicial, para que fosse 

juntada a certidão de casamento do falecido. Emenda realizada no ID 

25669222 e 25690573. Inicial recebida no ID 26126913, oportunidade em 

que foi determinada a expedição de ofício endereçado ao Banco do Brasil 

de Araputanga/MT, para que informasse a existência de saldo em nome de 

VALDIR NONATO DE OLIVEIRA. O Banco do Brasil, no ID 27539127, 

informa que o montante em nome do de cujus é de R$ 8.423,97 (oito mil 

quatrocentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos). Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Prevê o art. 

666 do CPC que independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento 

dos valores previstos na Lei nº 6.858/1980. Desse modo, enquadram-se 

nessa exceção os saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional - OTN (Art. 2º da Lei 6.858/1980). No 

caso em voga, pretende-se o levantamento de R$ 8.423,97 (oito mil 

quatrocentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos) (ID 

27539127), atinentes a títulos de crédito em nome de VALDIR NONATO DE 

OLIVEIRA (Certidão de óbito - ID 23582584). Pois bem. Da análise do 

carreado aos autos é possível depreender que a qualidade de herdeiros 

dos proponentes encontra-se devidamente demonstrada, mormente pela 

documentação acostada aos IDs 23585134, 23585101 e 23585134. Ainda, 

nota-se que o valor objeto da pretensão (ID 27539127) não ultrapassa os 

500 (quinhentos) OTN, que hoje representam a monta de R$ 36.590,00 

(trinta e seis mil quinhentos e noventa reais)[1]. Desta feita, a procedência 

do pedido é medida de rigor. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do CPC e, por conseguinte, DETERMINO a expedição de 

alvará judicial, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, em nome dos 

proponentes, destinado ao Banco do Brasil, para levantamento dos saldos 

e rendimentos atualizados em nome de VALDIR NONATO DE OLIVEIRA 

(Certidão de óbito - ID 23582584). Custas remanescentes, se houver, 

ficam a cargo dos autores. Transitada em julgado, certifique-se e, após, 

arquive-se, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, para 

providências. Jauru – MT, 18 de fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

S i l v a  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

http://webapp.tjro.jus.br/apcalcprocessual/pages/exibeOrtn.xhtml

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000443-43.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

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:

EDIVALDO FERREIRA DE SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000443-43.2019.8.11.0047. REQUERENTE: G S DA CUNHA JUNIOR 

CONFECCOES EIRELI REQUERIDO: EDIVALDO FERREIRA DE SANTANA 

Vistos, etc. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por G S DA 

CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI em desfavor de EDVALDO 

FERREIRA DE SANTANA, a parte Requerente aduz: - que o requerido 

adquiriu vários produtos na sua loja, em 09.06.2018 perfazendo o total de 

R$ 834,90 (oitocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), sendo a 

dívida parcelada em 06 (seis)parcelas, contudo, efetuou o pagamento 

somente de uma parcela; pleiteia o recebimento do valor atualizado. 

Fundamento e decido. 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. Preliminar. 

DA REVELIA O Requerido, embora intimado, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual nos termos do art. 20 da Lei n° 9099/95, 

reconheço a revelia. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. A empresa requerente 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

requerida não comprova o pagamento da dívida. Assim, uma vez 

comprovado pelo Autor a subsistência da dívida, compra de produtos, e o 

não pagamento, cumpria à parte Requerida provar o contrário 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o 

pedido do autor ser julgado parcialmente procedente. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fundamento nos artigos 344 e 487, inciso I, ambos do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para: a) reconhecer a 

revelia da parte reclamada; b) condenar a parte Reclamada a pagar a 

importância de R$ 694,90(seiscentos e noventa e quatro reais e noventa 

centavos), acrescida de juros legais 1% (um por cento) a.m., e correção 

monetária (INPC), contados a partir do vencimento, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000478-03.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

G S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID BIJUS DE FREITAS AQUINO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000478-03.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: G S DA CUNHA JUNIOR 

CONFECCOES EIRELI EXECUTADO: INGRID BIJUS DE FREITAS AQUINO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de Ação de Cobrança, movida por G S DA CUNHA 

JUNIOR CONFECÇÕES EIRELI, representado por seu proprietário 

Genesmar Silva da Cunha Junior, em desfavor de INGRID BIJUS DE 

FREITAS AQUINO. Partes qualificadas no feito. Em que pese a existência 

de pedido de desistência da parte autora (ID 21562529), fora designada 

audiência de conciliação para o dia 27/8/2019, oportunidade em que as 

partes compareceram ao ato e entabularam acordo, conforme termo (ID 

22950663). É o relatório necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO As partes 

nos autos em epígrafe celebraram acordo em audiência, sendo que o 

direito em discussão é disponível, não havendo vícios aparentes, 

necessário se faz a homologação do acordo, para que dele surtam os 

efeitos legais e jurídicos entre os demandantes. DISPOSITIVO Assim, nos 

termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes supramencionadas, em audiência (ID 

22950663) e declaro EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Jauru-MT, 5 de fevereiro de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000695-46.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAL PRIETO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000695-46.2019.8.11.0047. REQUERENTE: EDIVAL PRIETO GARCIA 

REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Dívida com Reparação Por Danos 

Morais com Pedido Liminar, proposta por EDIVALDO PRIETO GARCIA em 

face do ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL. Partes qualificadas no feito. 

Narra em síntese, que reside no município de Figueirópolis D’ Oeste-MT há 

mais de 20 anos. Informa que no mês de agosto deste ano ao tentar 

utilizar-se do bom crédito que sempre dispôs foi surpreendido com a 

negativa da compra parcelada, em razão do seu CPF constar na lista de 

maus pagadores, sem, contudo, dever a qualquer credor. Aduz que 

solicitou uma consulta e um extrato vinculado ao seu CPF, de forma que 

constatou que o governo do Estado do Rio Grande do Sul havia inscrito o 

seu nome no Serasa, por três dívidas nos valores de R$ 1.209,12; R$ 

1.394,19; e R$ 1.526,18, conforme extrato (id 24499721). Salienta que 

trata-se de dívidas, cujos vencimentos ocorreram nos anos de 2015; 

2016; e 2017 de IPVA oriunda de um veículo identificado como I/GM 

SILVERADO 4.1 1998/1999, placa CPD-5688, caminhonete na cor preta, 

espécie carga, chassi 8AG244NEXWA100825, renavam 711112304, 

registrado em Bento Gonçalves-RS, com o último licenciamento realizado 

em 13/4/2008 para exercício 2008. Esclarece que não possui débito junto 

ao requerido, bem como jamais residiu no referido Estado, tampouco 

adquiriu o veículo mencionado, não sendo o proprietário. Em sede de 

liminar, requer que sejam suspensas as cobranças junto ao órgão de 

proteção ao crédito SPC e SERASA, decorrentes das inclusões indevidas 

praticadas pelo requerido, bem como seja procedido com a baixa dos 

protestos e demais restrições. Requer no mérito que seja confirmada a 

liminar e que seja declarada a inexistência da dívida cobrada pelo 

requerido e a condenação deste ao pagamento do valor de R$ 39.920,00 a 

título de danos morais. Por fim, pede a inversão do ônus da prova. É o 

breve relato. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA No que dispõe o art. 300 

do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). A fumaça do bom direito, ou fumus boni iuris, caracteriza-se pela 

possibilidade de existência do direito que será objeto da demanda judicial. 

Em análise aos elementos trazidos pelo autor na inicial, verifico a fumaça 

do bom direito. Juntou aos autos extratos da consulta feita no serviço de 

proteção ao crédito, demostrando as inclusões feitas pelo requerido, 

assim como, boletim de ocorrência n. 2019.247700 relatando o fato (id 

24499723 e 24499726). Sustenta não ser proprietário do veículo I/GM 

SILVERADO 4.1 1998/1999, placa CPD-5688, caminhonete na cor preta, 

espécie carga, chassi 8AG244NEXWA100825, renavam 711112304, e 

nunca ter residido no Estado de Rio Grande do Sul, onde o veículo 

encontra-se registrado. Nesse norte, não cabe exigir que o autor produza 

prova negativa das suas alegações, uma vez que não dispõe de meios 

suficiente para isso. Jurisprudência nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. AUTOR QUE AFIRMA NÃO TER CELEBRADO O 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUE DEU ORIGEM À 

INSCRIÇÃO DE SEU NOME EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE 

PERTENCE AOS AGRAVADOS, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR. ADEMAIS, HIPÓTESE DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO, EM QUE É CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). DEVER DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE 
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DOCUMENTO COMUM ENTRE AS PARTES (ARTS. 355 E SEGUINTES DO 

CPC). AGRAVADOS QUE DEVERÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS 

RELATIVOS À RELAÇÃO CONTRATUAL OCORRIDA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2015.067046-3, 

de Içara, rel. Des. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, 

j. 10-12-2015). O perigo da demora (periculum in mora) por sua vez, 

relaciona-se à negativação do nome do peticionante, uma vez que, 

enquanto persistir, resultará em uma série de limitações ao exercício da 

vida civil. Na situação vertente não existe perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, art. 300, §3°, do CPC. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO A LIMINAR em tutela de 

urgência, determinando que ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, 

SUSPENDA a exigibilidade do débito e CANCELE no prazo de 5 (cinco) 

dias, a inscrição do nome de EDIVALDO PRIETO GARCIA nos serviços de 

proteção ao crédito mantidos por SPC BRASIL e SERASA S/A, até a 

deslinde do feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por descumprimento. 

Recebo a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos legais. 

Postergo a análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de 

recurso, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.099/1995. Cite-se o requerido 

para apresentarem defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, à luz do 

Enunciado n° 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso. Apresentada a 

contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o 

autor para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Jauru-MT, 19 de dezembro de 

2019. 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: 1000128-12.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: THAIS SUELEN GARCIA OAB: MT12190/O, para comparecer a 

audiência Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO II Data: 16/04/2019 Hora: 15:00 , 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

Comarca de Marcelândia

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-63.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA MORAIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (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))

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para tomar ciência do 

recurso inominado e requerer o que de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-31.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEU DE LIMA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIQUISON JOAQUIM DOS REIS PEREIRA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo ao cancelamento da audiência designada e intimo 

o advogado para atualizar o endereço do requerido no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000594-11.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN MAYCON HOCHMANN DE MOURA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO OAB - MT26825/O (ADVOGADO(A))

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

GABRIEL RAMOS PAIANO OAB - MT26745/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA ROSA (EMBARGADO)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000594-11.2019.8.11.0111 

Autor: LUAN MAYCON HOCHMANN DE MOURA Réu: EDSON DA ROSA 

INTIMAÇÃO do advogado da parte Embargante para infromar o endereço 

atual do Embargado ante a informação constante no documento de id. 

29366690. Matupá/MT, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JOICE DE SOUZA PORTELLA Analista Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000071-62.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

FUTURA COMERCIO DE INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.M. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

M A T U P Á  C E R T I D Ã O / I M P U L S I O N A M E N T O  A u t o s  n . º 

1000071-62.2020.8.11.0111 Autor: FUTURA COMERCIO DE INSUMOS E 

REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - EPP Réu: J.M. REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA - ME INTIMAÇÃO do advogado da parte 

autora/exequente, para providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação/intimação da parte 

requerida/executada, devendo juntar aos autos a guia recolhida, no prazo 

de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: § 2º do art.536 do CPC: O mandado 

de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) 

oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º , se 

houver necessidade de arrombamento. Matupá/MT, 18 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA 

MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio 
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Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: 

(66) 3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000577-72.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA LIARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo legal, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação de id. 

27823346.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000091-53.2020.8.11.0111

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:

WOSHINGTON SILVA PASSOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

M A T U P Á  C E R T I D Ã O / I M P U L S I O N A M E N T O  A u t o s  n . º 

1000091-53.2020.8.11.0111 Autor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Réu: W.S.P. INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, 

para providenciar o pagamento das custas e taxas judiciárias e da 

diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para 

citação/intimação da parte requerida/executada, devendo juntar aos autos 

a guia recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: § 2º do 

art.536 do CPC: O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas 

será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto 

no art. 846, §§ 1º a 4º , se houver necessidade de arrombamento. 

Matupá/MT, 18 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001014-16.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo legal, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação de id. 

27929421.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001033-22.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE AMANCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo legal, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação de id. 

28198758.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000082-91.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR RICARDO RAFAGNIN (REQUERIDO)

FOX MOTOCENTER LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

M A T U P Á  C E R T I D Ã O / I M P U L S I O N A M E N T O  A u t o s  n . º 

1000082-91.2020.8.11.0111 Autor: ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. Réu: 

FOX MOTOCENTER LTDA - ME e outros INTIMAÇÃO do advogado da parte 

autora/exequente, para providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação/intimação da parte 

requerida/executada, devendo juntar aos autos a guia recolhida, no prazo 

de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: § 2º do art.536 do CPC: O mandado 

de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) 

oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º , se 

houver necessidade de arrombamento. Matupá/MT, 18 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000475-50.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR JACINTO FLORENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000475-50.2019.8.11.0111 

Autor: VALDECIR JACINTO FLORENCIO Réu: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, 

para no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação no ID 28917089. Matupá/MT, 18 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000670-35.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte Exequente, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, deposite em Cartório os originais das certidões que 

instruem a execução.

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS JUDICIAIS E 

ADMINISTRATIVOS n. 01/2020

O Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Nobres, designado pela 

Portaria n. 46/2019/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico, de 10609, 

de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos ANEXOS I, II, III e 

IV, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e 

cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário da Justiça 

Eletrônico - DJE, se não houver oposição, o Setor de Arquivo do Fórum da 

Comarca, eliminará os documentos relativos a documentos judiciais e 

administrativos.
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Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o 

desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, 

mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de 

legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos da Comarca.

Nobres, 18 de fevereiro de 2010.

Diego Hartmann

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca Nobres

* Os Anexos I, II, III e IV encontram-se no Caderno de Anexo do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexos I, II, III e IV

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000475-02.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA EULALIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(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 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria n° 12/2016 DF desta comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, querendo, para manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias acerca da Contestação de Id n° 29043641. 

NOBRES, 18 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

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000407-49.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONIR PAULO SILVESTRO OAB - MT16005-N (ADVOGADO(A))

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. A. A. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NORTELÂNDIA VARA ÚNICA DE NORTELÂNDIA Av. Valentin Peron, 220, 

CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000407-49.2019.8.11.0031 Valor da causa: R$ 

58.950,31 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: CLAUDEMIR RIBEIRO DE 

SOUZA Endereço: Rua Mario Spinelli, 1506, Jardim Aurora, SORRISO - MT 

- CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: KLAYTON MELZ ALVES 

ARRUDA Endereço: Rua Manoel Francisco Pereira, 135, Santo Antônio, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para pagar a Diligência do Sr. Ofiial de 

Justiça no valor de 60,00 (Sessenta) Reais) no prazo de 05 dias 

NORTELÂNDIA, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-02.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ROCHA RIBEIRO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTELLI & CASTELLI LTDA - ME (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000091-02.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:JACKSON 

ROCHA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDIVALDO DE SA 

TEIXEIRA, BRUNNA PORTELA ALVES POLO PASSIVO: CASTELLI & 

CASTELLI 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 de Nortelândia Data: 31/03/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT 

- CEP: 78430-000 . 18 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000546-18.2019.8.11.0090

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:

LEANDRO PEREIRA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE Certidão de impulsionamento Processo: 

1000546-18.2019.8.11.0090; Valor causa: R$ 41.889,80; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[Cédula de Crédito 

Bancário]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Nos termos do artigo 701 XVIII da NCGC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o (a) advogado (a) 

da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

quanto à certidão de referência 29175261. NOVA C NORTE, 18 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

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000831-08.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR JOSE DOBRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Com a indicação da Secretaria: 1. JUNTAR cópia da Certidão do Oficial de 

Justiça feita no processo mencionado; 2. Após, OFICIAR ao Deprecante 

(ou à parte-autora, caso indicado patrono), solicitando mais informações 

sobre os imóveis. PRAZO: 30 DIAS. 3.Havendo indicação (endereço, 

ponto de referência, etc.), CUMPRIR. Do contrário, DEVOLVER. Serve 
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como OFÍCIO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000790-41.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

VIRLEI DE OLIVEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO APARECIDO DA SILVA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Analisando a Petição Inicial, verifica-se a necessidade de 

emendar a Inicial. Fala-se isto observando que em caso de 

reconhecimento de união estável “post mortem” deve integrar o polo 

passivo o espólio ou os herdeiros, se inexistir processo de inventário. 

Embora tenha sido indicado o espólio no polo passivo, não se apontou com 

maior precisão se há inventário em andamento, tampouco quem seria o 

inventariante. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a 

parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. Corrigir o ponto acima 

mencionado. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certificar e 

conclusos. Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, 

do CPC. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000850-14.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDO WILLIAN HEIDE RAULINO OAB - MT26497/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Analisando a Petição Inicial, verificou-se relevante questão 

referente ao polo passivo. Fala-se isto observando o disposto no pedido 

da Inicial, pois lá consta a pretensão de excluir sócio de PJ, razão pela 

qual esta será diretamente afetada por eventual decisão concordando 

com o pleito. Tem-se que tal pedido, caso deferido, interferiria 

drasticamente em direito da PJ, já que teria diminuída sua composição. 

Nesse sentido, tem-se que a relação jurídica do presente processo 

vincula-se também à PJ, já que a eficácia de futura sentença dependerá 

de sua citação. Sobre o ponto, o art. 114 do CPC: Art. 114. O litisconsórcio 

será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação 

jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de 

todos que devam ser litisconsortes. Ademais, há consequências quando a 

sentença de mérito for proferida sem a integração do contraditório, 

conforme dispõe o art. 115 do CPC. Inclusive, nos casos de litisconsórcio 

passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de 

todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob 

pena de extinção do processo. Transcreve-se: Art. 115. A sentença de 

mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, 

se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter 

integrado o processo; II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que 

não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo 

necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos 

que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de 

extinção do processo. Portanto, entende-se necessária à inclusão destes 

no polo passivo da demanda. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, 

INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. INCLUIR a PJ 

mencionada no polo passivo da demanda como litisconsortes passivos 

necessários, nos termos do art. 114 do CPC ou apresente argumentação 

relacionada ao ponto (art. 10 do CPC), abrindo-se a possibilidade de 

diálogo processual. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certificar e conclusos. Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 

321, p. único, do CPC. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL 4/2020-NUB

O Excelentíssimo Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Nova Ubiratã/MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc.

RESOLVE:

1 - Tornar público a relação dos candidatos com as inscrições deferidas 

para o Processo Seletivo Unificado para recrutamento de Estagiários, 

visando o preenchimento de uma vaga, bem como a formação de cadastro 

de reserva no âmbito da Comarca de Nova Ubiratã-MT, nos termos no 

Edital 2/2020-NUB, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico n.10655 

de 14 de janeiro de 2020.

Nº Nome do Candidato CPF Cargo/Vaga Tipo de Vaga Situação

1 Maria Clara Silva 073.620.091-60 Estagiário - Direito Ampla concorrência 

Deferido

2 Edilaine Cristina de Souza 080.438.276-05 Estagiário - Administração 

Ampla concorrência Deferido

3 Ademar Denardi Junior 058.820.069-70 Estagiário - Direito Ampla 

concorrência Deferido

4 Antonio Lucas N. de Sousa 042.620.741-61 Estagiário – Direito Ampla 

concorrência Deferido

5 Elivander Somavilla Mattos 025.339.241-13 Estagiário – Direito Ampla 

concorrência Deferido

6 Nicollas Schanne Antonio 045.676.161-62 Estagiário – Direito Ampla 

concorrência Deferido

7 Suelen Abreu Jacobs 067.088.961-09 Estagiário – Administração Ampla 

concorrência Deferido

8 Amanda Caroline Silva 088.903.149-58 Estagiário – Direito Ampla 

concorrência Deferido

2. DOS RECURSOS

Será admitido recurso ao indeferimento do requerimento de inscrição, 

somente por meio do endereço eletrônico nova.ubirata@tjmt.jus.br 

interposto no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da publicação do 

presente edital, nos termos do item 9.1 do Edital n. 2/2020-NUB.

3. DA DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME DE SELEÇÃO

A prova será aplicada no dia 01 de março de 2020 (domingo), das 9h às 

12h, na ESCOLA ESTADUAL 19 DE DEZEMBRO, Rua Maranhão, 1550, 

Centro, Nova Ubiratã/MT.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o 

presente edital.

Nova Ubiratã/MT, 18 de fevereiro de 2020.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito, Presidente da Comissão

 

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000292-94.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES ZACCARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRESCHI BERTOLO OAB - SP236956 (ADVOGADO(A))

THALITA TOFFOLI PAEZ OAB - SP235242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU AUGUSTO FRANCA LEAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL POLIDORO ACHER OAB - SP295177 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de proceder a intimação da parte 

autora para que manifeste quanto ao cumprimento do ato deprecado, 
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tendo em vista o contido na certidão (ID 24967017). Novo São Joaquim, 18 

de fevereiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000297-19.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARTA RIBEIRO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de proceder a intimação da parte 

autora para que manifeste quanto ao cumprimento do ato deprecado, 

tendo em vista o contido na certidão (ID 25041994). Novo São Joaquim, 18 

de fevereiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000274-73.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

M SANTOS JOSE CARVALHO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTO GIRO ENCARTELADORA LTDA. - EPP (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que, 

no prazo legal, apresente endereço completo para citação da requerida, 

tendo em vista a correspondência devolvida (ID 26012302). Novo São 

Joaquim, 18 de fevereiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000354-37.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARINES OLIVIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRESCHI BERTOLO OAB - SP236956 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU AUGUSTO FRANCA LEAL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de proceder a intimação da parte 

autora para que manifeste quanto ao cumprimento do ato deprecado, 

tendo em vista o contido na certidão (ID 25042809). Novo São Joaquim, 18 

de fevereiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000369-06.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. J. F. (REQUERENTE)

V. G. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. C. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de proceder a intimação da parte 

autora para que manifeste quanto ao cumprimento do ato deprecado, 

tendo em vista o contido na certidão (ID 25313238). Novo São Joaquim, 18 

de fevereiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000241-83.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

POTENGI CONSTRUCOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE MORAES MAXIMINO OAB - MT0018927S (ADVOGADO(A))

HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO OAB - RJ109231-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.R.G CONSTRUCOES EIRELI - EPP (IMPETRADO)

Presidente da Comissão de Licitação do Município de Novo São 

Joaquim-MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA OAB - MT23106/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 1000241-83.2019.8.11.0106. 

Relatório Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Potengi 

Construções LTDA, em face da prática de ato supostamente ilegal 

perpetrado por Geraldo Pereira da Silva Sobrinho, Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação do Município de Novo são Joaquim, e, figurando 

como litisconsórcio necessário CRG Construções Eirelli – EPP. A inicial foi 

recebida em decisão de id. 21084010 e a liminar deferida. O Ministério 

Público manifesta-se pela citação de CRG Construções Eireli, na medida 

que esta é apontada como litisconsorte. Apresenta CRG Construções a 

respectiva contestação em id 26480307, requerendo seja denegada a 

segurança pretendida. Adiante, o Ministério Público emitiu parecer 

manifestando-se pelo deferimento da segurança (id. 27164275). É o 

relatório. Passo à decisão. Fundamentação Do mérito De proêmio, forçoso 

destacar as premissas normativas que disciplinam a pretensão inicial. 

Nesse quadro, o art. 5º, inciso LXIX, da CF/88, com redação repetida pelo 

art. 1º da Lei 12.016/2009, enuncia: 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; Em complemento, o art. 23 da 

Lei 12.016/2009 assim dispõe: Art. 23. O direito de requerer mandado de 

segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da 

ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Da norma constitucional 

extrai-se que o mandando de segurança é instrumento apropriado para 

proteger direito líquido e certo, sem definir, entretanto, o sentido e alcance 

desse termo, incumbindo-se a doutrina e a jurisprudência de tal mister. 

Nessa vereda, a doutrina de Gilmar Ferreira Mendes: Como especialização 

do direito de proteção judicial efetiva, o mandado de segurança destina-se 

a proteger direito individual ou coletivo líquido e certo contra ato ou 

omissão de autoridade pública não amparado por habeas corpus ou 

habeas data (CF, art. 5º, LXIX e LXX). Pela própria definição 

constitucional, o mandado de segurança tem utilização ampla, abrangente 

de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica, 

desde que se logre caracterizar a liquidez e certeza do direito, 

materializada na inquestionabilidade de sua existência, na precisa 

definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no momento da 

impetração. No mesmo diapasão, a jurisprudência, como verifica no trecho 

de ementa proveniente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 1. O 

direito líquido e certo a que alude o art. 5o., LXIX da Constituição Federal é 

aquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração 

documental, não lhe turvando o conceito a sua complexidade ou 

densidade. Dessa forma, deve o impetrante demonstrar, já com a petição 

inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver 

expungida e comprovar, de plano, os fatos ali suscitados, de modo que 

seja despicienda qualquer dilação probatória, incabível no procedimento da 

ação mandamental. 2. Assim, o Mandado de Segurança é meio processual 

adequado para verificar se a medida impugnativa da autoridade 

administrativa pode ser considerada interruptiva do prazo decadencial 

para o exercício da autotutela, ainda que se tenha de examinar em 

profundidade a prova da sua ocorrência; o que não se admite, no trâmite 

do pedido de segurança, porém, é que essa demonstração se dê no curso 
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do feito mandamental; mas se foi feita a demonstração documental e 

prévia da ilegalidade ou do abuso, não há razão jurídica para não se dar 

curso ao pedido de segurança e se decidi-lo segundo os cânones do 

Direito.” (MS 18.554/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 07/02/2014) No presente 

feito, vemos que restara cristalinamente demonstrada a existência de 

direito líquido e certo por parte do impetrante. Isso porque eventual direito 

perquirido encontra-se devidamente comprovado conforme se verifica em 

documentos que acompanharam a inicial. Extrai-se dos respectivos 

documentos, e dou destaque a “Ata n°. 002/2019 – Tomada de Preços n°. 

02/2019”, que, de fato, a empresa CRG deixou de apresentar os anexos II, 

V e IX, anexos cuja apresentação era taxativa nos moldes do edital 

licitatório, de modo que se demonstra a violação do princípio da vinculação 

ao edital. Cito, nesta oportunidade, o item 10.1.2 - ‘F’, constante do edital 

de licitação discutido. 10.1.2. Constituem motivos para inabilitação da 

licitante, ressalvada a hipótese de saneamento da documentação, prevista 

no subitem – e): […] f) o licitante que não apresentar qualquer declaração 

que faz parte dos anexos deste edital. Diante do exposto, pela devida 

comprovação da existência de direito líquido e certo, caso é de 

deferimento da segurança. Dispositivo Diante do exposto, nos termos do 

artigo 5º, inciso I, parágrafos 5º e 6º da Lei n.º 12.016/2009, DEFIRO a 

segurança pleiteada. Neste passo, determino a inabilitação e exclusão do 

certame de CRG Construções Eireli – EPP, considerando a infração ao item 

10.1.2 - “F”. Em razão disto, notável que a segunda colocada do certame 

deverá ser nomeada como vencedora da licitação. Por conseguinte, 

EXTINGO o processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, face a 

isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, nos termos das 

Súmulas n.º 105 do Superior Tribunal de Justiça e n.º 512 do Supremo 

Tribunal Federal. 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, 18 de 

Fevereiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000075-51.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA NAYARA SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN KARDEC DE JESUS SILVA (REU)

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: 1000075-51.2019.8.11.0106. 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 

em petitório de id. 29163875, que a parte autora informou a quitação da 

obrigação e pugnou pela extinção do feito. 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. Por oportuno, REVOGO a prisão 

decretada em desfavor do réu, determinando sua baixa junto ao sistema 

BNMP. Custas, se houver, pela parte executada. 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, 18 de fevereiro de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Intimação

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

Processo Número: 1000009-70.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIZ DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA OAB - MT24505/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DA SILVA VENANCIO OAB - 073.099.121-01 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000009-70.2020.8.11.0095. AUTOR(A): 

JEFFERSON LUIZ DE CASTRO REPRESENTANTE: JAQUELINE DA SILVA 

VENANCIO Vistos. Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante 

da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

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

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, 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 CPC. Assim, por imposição legal e pelo 

oferecimento dos alimentos, FIXO os alimentos provisórios no importe de 

30% (trinta por cento) do salário mínimo, a ser colocado à disposição da 

parte autora até o dia 15 (dez) de cada mês, devidos a partir da intimação 

da presente decisão. Em análise sistemática da nova ordem processual 

imposta pelo vigor do CPC, em especial quanto ao disposto no § único do 

art. 693, no caput do art. 695 e no art. 697, vislumbra-se adequação do 

rito especial previsto na Lei de Alimentos para com o novo Procedimento 

Comum. Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 07 de abril 

de 2020, às 13h20min, a ser realizada pela Conciliadora Credenciada do 

Juízo, no Fórum desta comarca, oportunidade em que “todos os esforços 

deverão ser empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, CPC). Cite-se a parte requerida pessoalmente e intime-se a parte 

requerente a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

advogados ou defensores públicos, obrigatoriamente. O mandado 

direcionado à parte requerida deverá 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 

parte requerida e à parte requerente 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. 

Intimem-se. PARANAITÁ, 13 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO 

MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000235-46.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDOCIR DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000235-46.2018.8.11.0095. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE VALDOCIR DA COSTA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de “ação de 

aposentadoria por idade rural” ajuizada por JOSE VALDOCIR DA COSTA 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando, em 

síntese, o recebimento de aposentadoria por idade, em razão de sua 

qualidade de trabalhador rural. Instruiu os autos com os documentos. 
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Recebida a inicial em ID nº 17442753, oportunidade em que fora 

determinada a citação da Autarquia requerida. A Autarquia Federal 

devidamente citada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, 

conforme certidão de ID nº 23780849. É o relatório. Passo a sanear o feito. 

Não há preliminares suscitadas e não ocorrendo nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide 

(CPC, art. 355), declaro o processo saneado. 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 abril de 2020, às 17h30min. Deverão as 

partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. 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 NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. PARANAITÁ, 15 

de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000235-46.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDOCIR DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000235-46.2018.8.11.0095. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE VALDOCIR DA COSTA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de “ação de 

aposentadoria por idade rural” ajuizada por JOSE VALDOCIR DA COSTA 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando, em 

síntese, o recebimento de aposentadoria por idade, em razão de sua 

qualidade de trabalhador rural. Instruiu os autos com os documentos. 

Recebida a inicial em ID nº 17442753, oportunidade em que fora 

determinada a citação da Autarquia requerida. A Autarquia Federal 

devidamente citada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, 

conforme certidão de ID nº 23780849. É o relatório. Passo a sanear o feito. 

Não há preliminares suscitadas e não ocorrendo nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide 

(CPC, art. 355), declaro o processo saneado. 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 abril de 2020, às 17h30min. Deverão as 

partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. 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 NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. PARANAITÁ, 15 

de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-118 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA

Processo Número: 1000487-15.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL VICENTE CORREIA (IMPUGNANTE)

MARLENE CORREIA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO PATEL (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000487-15.2019.8.11.0095. 

IMPUGNANTE: JOEL VICENTE CORREIA, MARLENE CORREIA IMPUGNADO: 

LUCIANO PATEL 1000487-15.2019.8.11.0095 Vistos. Trata-se de 

embargos à execução por quantia certa que JOEL VICENTE CORREIA E 

MARLENE CORREIA movem em face de LUCIANO PATEL, todos 

qualificados nos autos. Em síntese, os embargantes aduzem que embora o 

exequente, ora embargado, execute o pagamento do valor integral do 

contrato referente as parcelas de 2017 e 2018, houve o pagamento de 

88,73% do contrato, ante a entrega de 394 bezerros ao embargado. 

Aduzem que o bem imóvel registrado sob matrícula nº 2407 do RGI de 

Paranaíta-MT e dado em garantia mostra-se suficiente a garantir a 

execução. Traz a frente preliminar de nulidade da execução e 

inadequação da via eleita, ante o argumento de ausência de exigibilidade 

do título executado, já que supostamente houve o adimplemento 

substancial do contrato e que a parcela mínima não quitada ocorreu por 

culpa do credor. Ainda, requer a nulidade do contrato entabulado com o 

embargado, ao argumento de ausência de 4 (quatro) testemunhas 

idôneas, já que o embargante é pessoa analfabeta. Os embargantes 

pugnam ainda pelo reconhecimento de excesso de execução, ao 

argumento da existência de pagamento/entrega de 222 bezerros machos 

entre os dias 01 a 30 de setembro de 2017 e 01 a 30 de setembro de 

2018, comprovadas através de declarações de entrega e minutas de 

embarques. Narram ainda os embargantes que faltaram 50 (cinquenta) 

bezerros machos para serem entregues ao embargado, todavia este 

último não aceitou determinados bezerros em virtude do peso do gado e 

também não retornou na “Fazenda Londrina” para retirar os animais depois 

da engorda. Aduzem ainda a inaplicabilidade da cláusula penal, já que 

nunca se negaram a entregar as reses, já que a incumbência de 

transportar os animais seria do embargado. Afirmam ainda a existência de 

má-fé do embargado ao afirmarem que os embargantes descumpriram 

totalmente o contrato. Trazendo as premissas legais, pugna pelo 

recebimento dos presentes embargos para declarar suspensa a ação de 

execução para entrega de coisa certa de código nº 100037 6 - 

31.2019.8.11.0095 bem como preliminarmente seja extinta a execução pela 

ausência de obrigação certa, líquida e exigível do título. Pugnam ainda pela 

declaração de nulidade contratual ou, alternativamente seja marcada 

audiência de conciliação a fim de realizar aditivo contratual, pugnando ao 

final pelo julgamento procedente do mérito para reconhecer o 

adimplemento substancial; indeferir o pagamento da cláusula penal, deferir 

o pagamento do débito com base na cotação de @ da vaca gorda e por 

fim, reconhecer o excesso de execução no equivalente a R$ 846.970,67 

(oitocentos e quarenta e seis mil novecentos e setenta reais e sessenta e 

sete centavos). É o breve relato. Decido. De início, cumpre salientar que 

os presentes autos tratam-se de embargos à execução por quantia certa 

de título extrajudicial ,  referente aos autos código nº 

1000376-31.2019.8.11.0095, que o exequente Luciano Patel move em face 

dos ora embargantes Joel Vicente Correia e Marlene Correia. Naqueles 

autos o exequente, ora embargado, executa os termos do acordo 

realizado no Instrumento Particular de Contrato de Parceria para 

Atividades de Cria, Recria e Engorda Pecuária, Garantia Real e outras 

avenças com as partes, onde diz respeito exclusivamente da entrega de 

28% (vinte e oito porcento) do resultado da parceria, calculados sobre o 

total de 10.322@ vaca gorda, onde restou pactuado o pagamento da 

parceria conforme abaixo segue: Primeira partilha – pagamento/entrega de 

222 bezerros machos, entre os dias 01 a 30 de setembro de 2017; 

Segunda partilha - pagamento/entrega de 222 bezerros machos, entre os 

dias 01 a 30 de setembro de 2018; Terceira partilha - pagamento/entrega 

de 222 bezerros machos, entre os dias 01 a 30 de setembro de 2019; 

Quarta partilha - pagamento/entrega de 222 bezerros machos, entre os 

dias 01 a 30 de setembro de 2020; Quinta partilha - pagamento/entrega de 
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222 bezerros machos, entre os dias 01 a 30 de setembro de 2021; Sexta 

partilha - pagamento/entrega de 222 bezerros machos, entre os dias 01 a 

30 de setembro de 2022; Desta feita, a ação de execução pugna pelo 

recebimento da partilha estipulada em contrato e não pagas entre as datas 

de 01 a 30 de setembro de 2017 e 01 a 30 de setembro de 2018, além 

cláusula penal estipulada, juros e correção monetária. Já os autos código 

nº 1000377-16.2019.8.11.0094, o exequente Luciano Patel executa o 

objeto do instrumento contratual firmado entre as partes, isto é, às 794 

(setecentos e noventa e quatro) cabeças de bovinos fêmeas entregues 

pelo exequente aos executados Joel Vicente Correia e Marilene Correia. 

Desta feita, optando o credor pelo ajuizamento de duas ações de 

execução distintas, uma para entrega de coisa certa (nº 

1000377-16.2019.8.11.0094) e outra para execução de título extrajudicial 

(1000376-31.2019.8.11.0094), sendo esta última a execução vinculada 

aos presentes embargos, restou a necessidade de pontuar brevemente 

tais considerações, a fim de evitar confusões no curso dos processos. 

Pois bem. Passo a apreciar as preliminares trazidas pelos embargantes. A 

primeira preliminar suscitada pelos embargantes, de nulidade da execução 

pela inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade e consequente 

inadequação da via eleita não merece acolhimento. A uma porque o 

exequente, ora embargado, não busca preliminarmente a rescisão 

contratual, mas sim executa as parcelas vencidas e não pagas pelos 

executados, não havendo ainda nenhuma “evidência” de nulidade da 

execução, diferentemente do apontado pelos embargantes. A duas 

porque o argumento dos embargantes de nulidade do título pela ausência 

de certeza, liquidez e exigibilidade decorre de sua afirmação de 

adimplemento, que poderá ser comprovado somente e durante a instrução 

processual. Desta feita, os argumentos trazidos pelos embargantes para 

embasar a alegada nulidade do título executivo são desprovidos de 

argumentos hábeis, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, a preliminar de nulidade contratual com suporte no artigo 12 do 

Decreto nº 59.556/1966 também merece ser rejeitada. Isto porque a 

alegação de que o embargante Joel Vicente Correia é analfabeto, razão 

pela qual o contrato deveria ser assinado por 4 (quatro) testemunhas 

idôneas, o que não foi feito, não é argumento suficiente para sustentar 

decisão de nulidade contratual, até porque não há nenhum elemento que 

indique que o embargante é pessoa analfabeta, pelo contrário, observa-se 

que é um homem de negócios, que não possui sequer procurador para 

realizá-los. Ora, o argumento dos embargantes se mostra tão frágil e 

protelatório que, observando o título executado, em ID nº 24080530, já no 

início do documento registrou-se a presença de duas testemunhas 

idôneas e capazes, porém, apenas agora, em sede de embargos à 

execução, o devedor se opõe ao número de testemunhas. Ademais, a 

esposa do embargante Joel, a também embargante Marlene Correia opõe 

sua assinatura no documento como avalista, o que nem de longe indica 

que o embargante foi ludibriado na confecção do instrumento contratual. 

Em outras palavras, resta nítido que o autor pretende se beneficiar de sua 

própria torpeza para, objetivando reconhecer nulidade que não existe. 

Ainda, em diversos momentos, os embargantes aduzem que são pessoas 

simples e ingênuas e que em razão disso sequer pegavam recibo de 

entrega dos animais. Em outro momento, afirmam que gravaram uma 

conversa com o embargado, a fim de comprovarem seu direito, atitude 

esta, que contradiz a alegada ingenuidade. Sem maiores delongas, já que 

desnecessárias devido a escassez de argumentos hábeis dos 

embargantes, rejeito a preliminar suscitada. Outrossim, deixo de atribuir 

efeito suspensivo aos presentes embargos, pois não estão presentes os 

requisitos para concessão da tutela provisória, ademais não juntaram os 

embargantes nenhum documento que de fato comprove o alegado 

adimplemento substancial, sendo declarações de terceiros imprestáveis 

para servir como quitação. INTIME-SE o exequente para apresentar 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, I do 

Código de Processo Civil. Após, conclusos. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Paranaíta, 27 de janeiro de 2020 ANTÔNIO FÁBIO 

MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000376-31.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PATEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL VICENTE CORREIA (EXECUTADO)

MARLENE CORREIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios Nos termos do 

provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o 

advogado da parte Exequente, para informar que seja pago a 

complemento da diligência no VALOR DE: R$ 271,59 (DUZENTOS E 

SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), pois o 

endereço descrito para o cumprimento do mandado fica a 100 quilômetros 

(ida e volta), denominada FAZENDA SOSSEGO, situado no município de 

Paranaíta-MT, ZONA RURAL, tendo em vista já ter sido depositado uma 

diligência urbana nos autos, no valor de R$ 26,81 (vinte e seis reais e 

oitenta e um centavo), sendo que o valor total perfaz R$ 298,40 

(DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), (A 

QUAL NÃO É ATENDIDA PELOS SERVIÇOS POSTAIS DOS 

CORREIOS/ECT), e a Portaria nº026/2014/DF, determina que a penhora 

realizada via mandado, por oficial de justiça, será remunerada pelo valor 

de R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos), por quilômetro rodado 

(ida e volta), se for na zona rural desta Comarca, acrescidos de 

R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a Tabela "O" do Provimento 

nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta 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. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000219-58.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA FRASSATO (AUTOR(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE PARANAITA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000219-58.2019.8.11.0095. AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELAINE MARIA 

FRASSATO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PARANAITA 

Vistos. Tendo em vista a criação da Vara Especializada da Saúde Pública 

de Mato Grosso, na Comarca de Várzea Grande (RESOLUÇÃO TJ-MT/OE 

Nº 09 DE 25 DE JULHO DE 2019 e Portaria n. 31/2019-CM,de 27/09/2019), 

bem como o presente feito trata-se de prestação continuada, isto é, uso 

de medicamento de forma contínua pela requerente, declino da 

competência para processar e julgar o presente feito, razão pela qual 

DETERMINO a remessa dos autos ao juízo competente, qual seja; a Vara 

Especializada da Saúde Pública de Mato Grosso, na Comarca de Várzea 

Grande. Promova a escrivania a remessa do feito, bem como as baixas e 

anotações necessárias. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cumpra-se. PARANAITÁ, 21 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-51.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ODILA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 27/03/2020, às 13h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 
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deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 18 de fevereiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-10.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIANE DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 27/03/2020, às 14h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 18 de fevereiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-95.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MENDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOIR DELA JUSTINA OAB - MT21973/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))

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo o polo ativo e polo passivo através de seus 

advogados com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 27/03/2020, às 14h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 18 de janeiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-92.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIO ANTONIO KNECHT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PADILHA NETO (REQUERIDO)

MARIA INES PADILHA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 27/03/2020, às 15h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 18 de fevereiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-92.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO VILLELA SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 27/03/2020, às 15h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 18 de fevereiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-51.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 27/03/2020, às 15h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 18 de fevereiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-03.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ANALDO SEBASTIAO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 27/03/2020, às 16h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 18 de fevereiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-23.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMERI MAFFEI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 27/03/2020, às 16h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 18 de fevereiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1000004-19.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MACHADO DE MORAIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-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))

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo o polo ativo e polo passivo através de seus 

advogados com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 27/03/2020, às 16h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 27 de novembro de 2019. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Intimação

Intimação 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))

 

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. 1000661-49.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 24.382,51 ESPÉCIE: [Liminar]->CAUTELAR INOMINADA (183) 

POLO ATIVO: Nome: GARDENIA VITURINO LIRA Endereço: Rua Porto 

Murtinho, 50, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: AVENIDA 

CUIABÁ, 927, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-090 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor da 

sentença ID. 29267972, exarada os autos mencionados. PEDRA PRETA, 

18 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: 1000073-42.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR FERREIRA DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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. 1000073-42.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Reintegração, Antecipação de Tutela / 

Tutela Específica]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: IVAIR FERREIRA DIAS Endereço: Rua Tres de Janeiro, QD 08, LT 

32, s.n, João de Barro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT Endereço: Avenida 

Fernando Correa da Costa, 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO do 

inteiro teor da sentença Id. 29283782, exarada nos autos mencionados. 

PEDRA PRETA, 18 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001351-78.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. A. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT7043-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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. 1001351-78.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.391,21 ESPÉCIE: [Pagamento]->ALVARÁ JUDICIAL - LEI 

6858/80 (74) POLO ATIVO: Nome: ANNY FABRICIA ASSUNCAO Endereço: 

AVENIDA JOÃO BATISTA CORDEIRO, 85, RENASCENÇA, MONTES 

CLAROS - MG - CEP: 39400-256 POLO PASSIVO: FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIIVO do inteiro teor da sentença Id. 

28052838, exarada nos autos mencionados. PEDRA PRETA, 18 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001196-75.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO FELIX CLARA (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. 1001196-75.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 3.777,84 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: FERNANDA SANTOS SILVA Endereço: 

Rua Aparecida D. Santana, 170, Cidade Viva, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: ALEXANDRO FELIX CLARA Endereço: 

BR 364 - KM 94 a direita mais 15 KM, Sem número, Fazenda Tapejara, 

GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. PEDRA 

PRETA, 18 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: 1000772-33.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALMAZIO DE FREITAS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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. 1000772-33.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 25.243,32 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA APARECIDA SALMAZIO DE FREITAS Endereço: Avenida Frei 

Servácio, 71, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO PAN Endereço: RUA OTÁVIO PITALUGA, 466, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-170 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 

(cinco) dias forneça o atual endereço do do requerido, para o 

prosseguimento do feito. PEDRA PRETA, 18 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: 1000895-31.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARAUJO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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. 1000895-31.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

ANDRESSA ARAUJO DOS SANTOS Endereço: Avenida Frei Servacio, 

centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 
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Avenida Duque de Caxias, 740, Vila Aurora I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78740-022 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO para 

impugnar a contestação no prazo legal. PEDRA PRETA, 18 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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000685-77.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSLANDIA CAMILO SERIACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO XAVIER REIS DOS SANTOS OAB - RJ35577 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (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. 1000685-77.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Retificação de Nome]->RETIFICAÇÃO OU 

SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO 

ATIVO: Nome: ROSLANDIA CAMILO SERIACO Endereço: RUA 

GOMENSORO, 79, APT 104, OLARIA, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

21071-420 POLO PASSIVO: Nome: JUSTIÇA PÚBLICA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste acerca da informação 

advinda do 2ºTabelionato desta Comarca, Id. 27697802. PEDRA PRETA, 18 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000098-55.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE RIBEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000098-55.2019.8.11.0022. AUTOR(A) : 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ATAIDE RIBEIRO DA COSTA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE PEDRA PRETA - MT Vistos etc. O Egrégio Tribunal de Justiça editou a 

Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE 

no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 

06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e 

julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e 

envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente 

de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6º). Com 

relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente 

da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, 

ainda que em fase de cumprimento de sentença estejam (art. 2º). São 

exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber 

medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, home care, 

fisioterapia, TFD, cuidador, internação compulsória, UTI, etc. No dia 

24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a 

Portaria nº 29/2019-CM autorizando o início das distribuições de novas 

ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado em prol 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. Deste 

modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência 

deste juízo, devendo os autos serem remetidos a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito. 

Cumpra-se, com a urgência de praxe, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000875-40.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000875-40.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - 

ME EXECUTADO: SIMONE APARECIDA DA FONSECA Vistos etc. Visto que 

já decorreu o prazo de 60 (sessenta) dias solicitado pela parte autora 

para localização de atual endereço da executada, intime-se a parte 

exequente para apresentar atual endereço da parte executada, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Após, decorrido o 
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prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-64.2018.8.11.0022

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:

DEUSDETE P BARBOSA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000132-64.2018.8.11.0022. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: DEUSDETE P BARBOSA - 

ME Vistos etc. Intime-se a parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Após, 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-73.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO FORTE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000058-73.2019.8.11.0022. REQUERENTE: AGNES LAIS DE OLIVEIRA 

DOS ANJOS REQUERIDO: CENTRO FORTE TRANSPORTES LTDA - ME 

Vistos etc. Indefiro o pleito de desconsideração da personalidade jurídica 

da parte executado formulado em petição de ref. 23878699, haja vista que 

necessário se faz a distribuição do incidente para julgamento do pedido, o 

qual compete a Justiça Comum. Intime-se a parte autora para informar o 

atual endereço da parte ré, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo. 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: 8010122-67.2012.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

TURMINA & MORAES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENALDO SANTOS ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010122-67.2012.8.11.0022. EXEQUENTE: TURMINA & MORAES LTDA - 

ME EXECUTADO: RENALDO SANTOS ARAUJO Vistos etc. Tendo em vista 

que o executado regularmente intimado nada se manifestou quanto a 

penhora online (ref. 19237804), nos termos do artigo 854, §5º, do Código 

de Processo Civil, converto a indisponibilidade em penhora, determinando 

a liberação dos valores do débito penhorados em favor da parte 

exequente, conforme pleiteado em ref. 2023292. Proceda-se a pesquisa 

no Sistema Renajud conforme determinado na decisão de ref. 1825166. No 

mais, cumpra-se a determinação pendente da decisão retro. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-32.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO MURILO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000257-32.2018.8.11.0022. REQUERENTE: LUIZ CARLOS VIEIRA 

REQUERIDO: LAZARO MURILO RODRIGUES DOS SANTOS Vistos etc. 

Defiro o pleito de ref. 20734879. Proceda-se a designação de nova 

audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte reclamada no 

endereço apresentado pela parte autora em ref. 20734879. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-26.2020.8.11.0022

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

MAICON GERMANO CARDOSO LIMA OAB - 003.398.102-70 

(REPRESENTANTE)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000033-26.2020.8.11.0022. Vistos etc. Analisando os autos, verifico que 

foi fixado de forma incorreta o valor da causa. A parte autora requereu a 

inexistência do débito conjuntamente com indenização por danos morais, 

porém fixou o valor da causa somente referente ao valor pretendido pela 

indenização por danos morais. No presente caso, a parte autora deve se 

atentar no inciso VI do artigo 292 do CPC, que no caso de cumulação de 

pedidos, o valor da causa deverá ser a soma desses. Ademais, verifico 

que foi acostado a exordial um comprovante de endereço em nome de 

uma pessoa estanha ao processo, sem qualquer justificativa. Desta feita, 

nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, CONCEDO a parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias, para sanar o vício apontado acima, 

bem como juntar aos autos comprovante de endereço em seu nome, sob 

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

mérito. Após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venha-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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-76.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000892-76.2019.8.11.0022. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA 

DA COSTA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Analisando os 

autos, verifico que a parte autora acostou na inicial um comprovante de 

endereço em nome de uma terceira pessoa estranha ao processo sem 
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qualquer justificativa. Ademais, verifico que o RG do autor esta inelegível. 

Desta feita, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se 

a autora para no prazo 15 (quinze) dias, emende o pedido inicial, devendo 

juntar o comprovante de endereço em seu nome, referente aos últimos 

três meses, bem como junte cópia do RG de forma legível, sob pena de 

indeferimento da inicial, sem o julgamento do mérito. Após, decorrido o 

prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-80.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO PINHEIRO DA SILVEIRA - EPP (REQUERIDO)

CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA NERY DOS SANTOS GABRIEL OAB - SP344705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000118-80.2018.8.11.0022. REQUERENTE: SIDNEY APARECIDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ALIPIO PINHEIRO DA SILVEIRA - EPP, 

CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS LTDA - EPP 

Vistos etc. Acolho a justificativa do autor de ref. 27276910. Assim sendo, 

proceda-se a Secretaria Judiciária a designação da audiência de 

conciliação, conforme a disponibilidade da pauta. Intimem-se as partes 

para comparecerem a audiência, com as devidas advertências. 

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: 1000260-50.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA & THEODORO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER FERNANDES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000260-50.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: OLIVEIRA & THEODORO LTDA - 

ME EXECUTADO: EDER FERNANDES DE QUEIROZ Vistos etc. Defiro o 

pleito formulado pelo credor no ID n.º 25517203. Expeça-se a Sra. Gestora 

Judiciária o mandado de penhora a ser cumprindo no endereço informado 

pelo exequente, procedendo-se a penhora de bens móveis, utensílios e 

equipamentos para garantir a presente execução, tomando o Oficial de 

Justiça as cautelas devidas para que não sejam penhorados bens de 

terceiros. Caso o Oficial de Justiça não encontre o devedor ou não 

encontre bens penhoráveis, intime-se o exequente para informe a este 

Juízo bens passiveis de penhora em nome do executado, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-08.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILDO DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1001000-08.2019.8.11.0022. REQUERENTE: JOSE HILDO DA SILVA VIEIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Tendo em vista o termo 

de audiência de ref. 25354315, certifique-se se a parte reclamada foi 

regularmente intimada para comparecer a audiência de conciliação, 

juntando- se o AR. Sendo negativa, proceda-se a designação de nova 

audiência de conciliação, conforme a disponibilidade da pauta desta 

secretaria, bem como expeça-se nova citação da parte ré. Caso seja 

positivo, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora acostou na inicial o comprovante de endereço em nome de uma 

terceira pessoa estranha ao processo sem qualquer justificativa. Desta 

feita, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

autora para no prazo 15 (quinze) dias, emende o pedido inicial, devendo 

juntar o comprovante de endereço em seu nome, referente aos últimos 

três meses, sob pena de indeferimento da inicial, sem o julgamento do 

mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-53.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000997-53.2019.8.11.0022. REQUERENTE: ALINE ROSA DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000001-26.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DIAS DA SILVA OAB - MT0020637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000001-26.2017.8.11.0022. EXEQUENTE: LUCIMAR DIAS DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Diante do teor da 

certidão de decurso de prazo para a parte executada se manifestar nos 

autos, nos termos do artigo 854, §5º, do Código de Processo Civil, 

converto a indisponibilidade em penhora, determinando a liberação dos 

valores do débito penhorados em favor da parte exequente. Devendo ser 

transferido para conta bancária da exequente, disponibilizada em ID. 

16811966. Após, venham-me os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020002-78.2015.8.11.0022
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Parte(s) Polo Ativo:

KAIRO JORGE DE PAULA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8020002-78.2015.8.11.0022. Vistos etc. Analisando o feito, verifica-se 

que o débito devido encontra-se depositado aos autos (ID. 28333759). 

Posto isso, postergo a análise do cumprimento de sentença de ID. 

22378237. Determino a intimação da parte requerente, para que se 

manifeste sobre o pagamento realizado em ID 28333759, e sobre eventual 

liberação dos valores depositados aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de a inércia ser considerada o consentimento da parte, e 

posteriormente ser realizada a liberação dos valores de direito dos 

requerentes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-61.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000893-61.2019.8.11.0022. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA 

DA COSTA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Analisando os 

autos, verifico que a parte autora acostou na inicial um comprovante de 

endereço em nome de uma terceira pessoa estranha ao processo sem 

qualquer justificativa. Ademais, verifico que o RG do autor esta inelegível. 

Desta feita, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se 

a autora para no prazo 15 (quinze) dias, emende o pedido inicial, devendo 

juntar o comprovante de endereço em seu nome, referente aos últimos 

três meses, bem como junte cópia do RG de forma legível, sob pena de 

indeferimento da inicial, sem o julgamento do mérito. Após, decorrido o 

prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-93.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILENO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MT FERREIRA REPRESENTACOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000240-93.2018.8.11.0022. REQUERENTE: GILENO JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

MT FERREIRA REPRESENTACOES EIRELI - ME Vistos etc. Intime-se o 

requerente para apresentar atual endereço da parte requerida MT 

FERREIRA REPRESENTACOES EIRELI - ME - CNPJ: 26.381.868/0001-72, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Após, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-28.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GRAUCIANO BISPO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR VIEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000018-28.2018.8.11.0022. REQUERENTE: GRAUCIANO BISPO GOMES 

REQUERIDO: VALDIR VIEIRA SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reparação de Danos Materiais ingressado por Grauciano Bispo Gomes em 

desfavor de Valdir Vieira Santos, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A parte reclamada foi regularmente citada e intimada, compareceu a 

audiência de conciliação, a qual resultou inexituosa. A ré apresentou 

contestação (ref. 19167951), aduzindo preliminar de ilegitimidade do autor, 

e no mérito, pugna pela improcedência da ação. Eis o sucinto relatório. 

Fundamento. Decido. Com relação a preliminar de ilegitimidade ativa do 

autor, razão não assiste o requerido, pelos fundamentos em que passo a 

expor. Conforme se observa dos autos, apesar não havendo prova 

documental de que o autor é proprietário da motocicleta Yamaha, XT 660, 

placa QCB-0660, formalmente registrado junto ao DETRAN, resta 

demonstrado pelos documentos nos autos que o autor é o possuidor do 

referido bem. Assim, de acordo com o entendimento da jurisprudência o 

possuidor possui interesse e legitimidade para buscar o direito de 

reparação dos danos causados ao seu veículo, senão vejamos: “EMENTA 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE 

ATIVA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - VEÍCULO 

NOVO COM DIVERSOS DEFEITOS NO PRAZO DE GARANTIA - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL NÃO 

COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro, não importa em 

ilegitimidade ativa da parte requerente, ora recorrente, porque ela 

comprovou ser filha do proprietário e possuidora do veículo. 2. Sentença 

desconstituída. Causa madura. Julgamento do feito com base na 

autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3º, I do CPC. 3. Nos termos do 

art. 18 do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pela 

reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha 

na prestação do serviço e vício do produto. 4. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço das empresas reclamadas, privando a autora do uso normal do 

bem. 5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo 

o chamado dano in re ipsa. 6. Não comprovado o prejuízo material alegado, 

improcede o pleito indenizatório. 7. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (N.U 8010283-20.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/07/2019, 

Publicado no DJE 11/07/2019)” (grifo nosso) Desta feita, rejeito a preliminar 

de ilegitimidade ativa do autor. Pois bem. Verifico que a hipótese dos autos 

embasa-se na previsão contida no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

dada a impossibilidade de conciliação entre as partes. Impõe-se 

reconhecer que se encontram presentes as condições da ação e a 

regularidade processual, de modo que dou o feito por saneado. Desse 

modo, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, verifico que 

o presente feito não comporta julgamento antecipado, pelo que fixo como 

ponto controvertido a comprovação do fato constitutivo do direito do autor, 

ou seja, o dano provocado no seu veículo foi praticado por uma conduta 

culposa do requerido. Em detida análise os autos, entendo haver 

necessidade da realização de prova testemunhal, eis que a parte autora 
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não juntou na peça inicial quaisquer documentos comprobatórios para 

comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do requerido, 

bem como a culpa pelo evento danoso. Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de maio de 2020, às 16h30min, devendo as 

partes serem intimadas juntamente com seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 dias, apresentar o rol de testemunhas, no máximo 3 (três) 

dias (art. 357, §§ 4º e 6º, do CPC), as quais deverão comparecer 

independentes de intimação, ou, caso pretendam, que formulem 

requerimento neste sentido em tempo hábil. Caso algumas das 

testemunhas residir em outra comarca, desde já, expeça-se carta 

precatória para a sua oitiva. Diante do que dispõe o artigo 9º, §2º, da Lei 

n.º 9.099/95, verifico a conveniência de que a parte autora seja assistida 

por um advogado. Assim, determino a nomeação de um dos nobres 

advogados militantes desta Comarca, intimando-o para defender os 

interesses do autor e comparecer à audiência designada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000230-49.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER ALMEIDA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO EUCLIDES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000230-49.2018.8.11.0022. EXEQUENTE: FAGNER ALMEIDA DE JESUS 

EXECUTADO: SEVERINO EUCLIDES DA SILVA Vistos etc. Defiro o pedido 

de penhora on-line de valores depositados nas contas ou aplicações 

financeiras da parte devedora (ref. 26442004), como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito, diante da inércia do devedor em efetuar o 

pagamento da dívida. Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a 

penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, partindo-se do 

pressuposto que a execução deve ser realizada objetivando o interesse 

do credor, conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a 

penhora on-line se mostra totalmente viável. Com essas considerações, 

determino a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira na forma requerida. Havendo bloqueio 

de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade do ativo, na pessoa 

de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no 

artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às advertências do §4º do mesmo 

artigo. Sendo a consulta ao sistema BACENJUD infrutífera, defiro o pedido 

de bloqueio de veículos em nome dos executados. É possível a realização 

de busca de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar 

que o executado venha a se desfazer do referido bem para frustrar os 

fins da execução, bem como para garantir a execução. Por sinal, o Manual 

do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que 

interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento Nacional de 

Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições judiciais de 

veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, licenciamento, 

circulação e registro de penhora. Ademais, essa providência permite 

garantir que o executado não se desfaça do bem até o momento em que é 

efetivada a penhora, sem causar-lhe qualquer prejuízo. Se não bastasse, 

essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade 

e efetividade ao processo de execução. Com essas considerações, 

DEFIRO a busca de veículos em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, determinando o bloqueio, caso positivo. Restando êxito na 

localização dos bens, expeça-se de imediato mandado de penhora e 

avaliação. Sendo infrutífera a busca de dados do executado, intime-se 

exequente para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

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

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000170-13.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA & THEODORO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILSON RODRIGUES DA COSTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000170-13.2017.8.11.0022. EXEQUENTE: OLIVEIRA & THEODORO LTDA - 

ME EXECUTADO: ROSENILSON RODRIGUES DA COSTA - ME Vistos etc. 

Defiro parcialmente o pleito de ref. 23561653, determinando a pesquisa no 

Sistema Renajud e Infojud com a finalidade de procurar em nome da 

devedora para a satisfação do crédito, e por fim, inscrição do nome do 

devedor no sistema Serasajud, caso as pesquisar anteriores sejam 

negativas. É possível a realização de busca de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer 

do referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para 

garantir a execução. Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora. Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo. Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo 

juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de 

execução. Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em 

nome do executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o 

bloqueio, caso positivo. Restando êxito na localização dos bens, 

expeça-se de imediato mandado de penhora e avaliação. Sendo infrutífera 

a busca de dados do executado, DETERMINO que seja acessado o 

sistema INFOJUD, mediante senha de acesso ao sistema, nos termos do 

artigo 476, §1º, e seguintes da CNGC, para que sejam localizados bens 

passíveis de penhora em nome do devedor. É possível também a 

realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a 

fim de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução, bem como para garantir a execução. Por 

sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora. Ademais, essa 

providência permite garantir que o executado não se desfaça do bem até 

o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe qualquer 

prejuízo. Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim 

de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de execução. Com 

essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo. Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato 

mandado de penhora e avaliação. Do auto de penhora e de avaliação será 

de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na 

falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou 

pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 523, do CPC). Juntadas as informações, os autos 

passarão a correr em segredo de justiça (CNGC- art. 477). Sendo 

infrutífera a busca de dados do requerido, intime-se a parte autora para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que 

entender de direito. Por fim, caso as pesquisas supra sejam negativas, 

proceda-se a inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao 

crédito, nos termos do artigo 528, § 3º, do CPC, através do sistema 

SERASAJUD. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-44.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA ANTONIA PEREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000629-44.2019.8.11.0022. REQUERENTE: ROSANIA ANTONIA PEREIRA 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 14 da Lei n.º 9.099/9 e artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de processo Civil, recebo a 

petição inicial. Proceda-se a Secretaria Judiciária a designação da 

audiência de conciliação, conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a 

parte promovida para comparecer ao ato, podendo nele oferecer defesa 

escrita ou oral. Conste no mandado que não contestada ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

promovente, constando do mandado as advertências do art. 18, § 1º, c/c 

o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 04 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 11 do FONAJE. 

Intime-se a parte promovente da audiência designada, com as 

advertências descritas no artigo 51 da Lei 9.099/95, que se a autora 

apesar de devidamente intimada, deixar de realizar os atos e diligências 

que lhe competir, sem promover o determinado, os autos serão extintos 

sem julgamento do mérito. 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. Determino a intimação da parte 

Reclamada para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do 

contrato de financiamento discutido no feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as devidas cautelas de estilo. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-72.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LEAO ARRUDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA CARLA LOTTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000028-72.2018.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença formulado por CAMILA LEAO ARRUDA 

FERREIRA em desfavor de DAIANA CARLA LOTTI, todos devidamente 

qualificados nos autos. Recebo o pedido de cumprimento de sentença 

formulado em ref. 23805513. Retifique a autuação, de modo a constar o 

nome da ação como cumprimento de sentença, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-30.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLY NUNES DE MELO OAB - MT0018277A (ADVOGADO(A))

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO VUOLO OAB - SP0130580A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8009999-30.2016.8.11.0022. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

GONCALVES REQUERIDO: MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA 

Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença ingressada por MARIA 

DE FÁTIMA GONÇALVES em desfavor de MICHEL SUPLEMENTOS 

ALIMENTARES LTDA, ambos qualificados nos autos. Assim, recebo o 

pedido de cumprimento de sentença formulado em ref. 19975978. 

Contudo, indefiro o pedido de incidência de honorários advocatícios em 

caso de inadimplemento do devedor, haja vista não se aplica ao 

cumprimento de sentença do Juizado Especial, controvérsia esta já 

pacificada pelo Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAGE). 

Vejamos: ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (sic) Retifique a autuação, de modo a constar o nome da 

ação como cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as 

demais alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que 

dispõe o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-49.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 
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8010140-49.2016.8.11.0022. REQUERENTE: GILBERTO DA SILVA GARCIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença ingressada por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de 

GILBERTO DA SILVA GARCIA, ambos qualificados nos autos. Assim, 

recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado em ref. 

25370941. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-66.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PABIELLE QUIRINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000160-66.2017.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença formulado por ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS em desfavor de PABIELLE 

QUIRINO DE CARVALHO, todos devidamente qualificados nos autos. 

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado em ref. 

22657868. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença, e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-83.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNATAN JOSE MENDONCA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000079-83.2018.8.11.0022. REQUERENTE: JOHNNATAN JOSE 

MENDONCA DE CARVALHO REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença ingressada por JOHNATAN JOSÉ 

MENDONÇA DE CARVALHO em desfavor de IRESOLVE COMPANHA 

SEGURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRO S.A, ambos qualificados 

nos autos. Assim, recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado 

em ref. 20255713. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da 

ação como cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as 

demais alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que 

dispõe o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001107-52.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA & THEODORO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARARRAYOS SOLUCOES CLIMATICAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1001107-52.2019.8.11.0022. Vistos etc. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 14 da Lei n.º 9.099/9 e artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de processo Civil, recebo a 

petição inicial. A teor do artigo 53, da Lei nº 9.099/95 c/c Capítulo IV do 

Título II do Código de Processo Civil, CITE-SE a executada para que, no 

prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, sob pena de serem 

imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

presente execução, tomando o Oficial de Justiça as cautelas devidas para 

que não sejam penhorados bens de terceiros. Efetuada a penhora, 

intime-se o devedor a comparecer à audiência de conciliação, quando 

poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente (Lei nº 9.099/95, 

art. 53, § 1º). Caso o Oficial de Justiça não encontre o devedor ou não 

encontre bens penhoráveis, intime-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo. Proceda-se a 

Secretaria Judiciária a designação da audiência de conciliação, conforme 

a disponibilidade da pauta nessa secretaria. Intime-se a parte promovente 

da audiência designada, com as advertências descritas no artigo 51 da Lei 

9.099/95, que se a autora apesar de devidamente intimada, deixar de 

realizar os atos e diligências que lhe competir, sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-52.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P S ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010101-52.2016.8.11.0022. Vistos etc. Recebo o pedido de cumprimento 

de sentença formulado em ref. 20836480. Retifique a autuação, de modo a 

constar o nome da ação como cumprimento de sentença, e alterando as 

partes, efetivando as demais alterações na Secretaria do Juizado 

Especial. Obedecendo ao que dispõe o artigo 52, inciso IV, da Lei 

9.099/95, deve a presente execução processar-se aplicando-se, no que 

couber, o disposto no Código de Processo Civil. Após, intime-se a parte 

executada para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523, do Código de Processo Civil. Cientifique o 

executado que após o transcurso do prazo para o pagamento (art. 523, 

“caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar 

impugnação, observando as matérias de defesa elencadas no artigo 525 

do CPC. Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, 

determino a expedição de mandado de penhora, para que seja 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não 

sejam penhorados bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001259-03.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDISTONE REZENDE PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1001259-03.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: CLEIDISTONE REZENDE PIRES Vistos etc. Verifica-se 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 14 da Lei n.º 9.099/9 e 

artigo 319, assim como do artigo 320, ambos do Código de processo Civil, 

recebo a petição inicial. A teor do artigo 53, da Lei nº 9.099/95 c/c Capítulo 

IV do Título II do Código de Processo Civil, CITE-SE a executada para que, 

no prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, sob pena de serem 

imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

presente execução, tomando o Oficial de Justiça as cautelas devidas para 

que não sejam penhorados bens de terceiros. Efetuada a penhora, 

intime-se o devedor a comparecer à audiência de conciliação, quando 

poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente (Lei nº 9.099/95, 

art. 53, § 1º). Caso o Oficial de Justiça não encontre o devedor ou não 

encontre bens penhoráveis, intime-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo. Proceda-se a 

Secretaria Judiciária a designação da audiência de conciliação, conforme 

a disponibilidade da pauta nessa secretaria. Intime-se a parte promovente 

da audiência designada, com as advertências descritas no artigo 51 da Lei 

9.099/95, que se a autora apesar de devidamente intimada, deixar de 

realizar os atos e diligências que lhe competir, sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-21.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000734-21.2019.8.11.0022. INTERESSADO: EDSON ROSA REQUERIDO: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos 

etc. Trata-se de ação declaratória de quitação de dívida com indenização 

por danos morais com pedido de tutela antecipado, interposta por Edson 

Rosa em desfavor de BV Financeira S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos. O autor foi surpreendido com notificação do Cartório de 

Registro Civil e Tabelionato de Notas Padre Pinto, da cidade de Rio 

Piracicaba/MG, requerendo a quitação de duas parcelas em atraso, porém 

o autor alega que já quitou tal dívida junto à ré por meio de boleto. Diante 

de tais fatos, o autor entrou em contato com a ré sendo informado que não 

há debito em aberto e enviou duas cartas de anuência declarando que 

nada tem a opor ao cancelamento do protesto do título. O autor levou as 

cartas até o cartório sendo informado que a ré deviria providenciar a baixa 

da dívida, porém, até o momento a ré não providenciou a baixa da dívida. 

Por tais razões, requer a concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinada a retirada de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de multa diária. Vieram-me os autos conclusos. EIS O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 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 ao 

requerente os benefícios da assistência judiciária previstos 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 pelo necessitado, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. Da 

análise do pleito formulado, no que se refere à tutela pleiteada, para a 

exclusão da negativação nos cadastros restritivos nos órgãos de 

proteção ao crédito em nome do autor, entendo que deve ser deferido, 

visto que a parte autora juntou aos autos documentos imprescindíveis 

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 

faça à parte autora 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 medida acautelatória pleiteada, pois 

restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da parte 

autora, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das 

alegações lançadas na peça vestibular, de modo a demonstrar que a parte 

requerente protestou o débito mesmo após o pagamento do débito, 

portanto, demonstrando inexistência do débito e indevida anotação 

cadastral. Desta forma, no caso a despeito das considerações lançadas 

na exordial, pude distinguir a presença concomitante dos pressupostos 

legais indispensáveis à concessão da medida acautelatória, considerando 

os documentos apresentados, anexo a inicial, pela parte autora 

representam, a meu ver, a prova inequívoca. Inverto o ônus da prova, 

considerada a hipossuficiência da parte autora em colacionar provas, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor). Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

antecipada pleiteada pelo autor, para determinar que as partes requeridas 
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procedam a imediata retirada do nome do requerente dos cadastros 

restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, devendo comprovar nos 

autos o cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso haja descumprimento da 

presente decisão pelo promovido, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais). Proceda-se a Secretaria Judiciária a designação da audiência 

de conciliação, conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a parte 

promovida para comparecer ao ato, podendo nele oferecer defesa escrita 

ou oral. Conste no mandado que não contestada ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte promovente, 

constando do mandado as advertências do art. 18, § 1º, c/c o art. 20, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Na data da audiência, caso não haja acordo, a 

parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 04 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 11 do FONAJE. Intime-se a parte 

promovente da audiência designada, com as advertências descritas no 

artigo 51 da Lei 9.099/95, que se a autora apesar de devidamente 

intimada, deixar de realizar os atos e diligências que lhe competir, sem 

promover o determinado, os autos serão extintos sem julgamento do 

mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-56.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA DE FREITAS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO TAFANELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000182-56.2019.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer, interposta por DIVA DE FREITAS BARBOSA em desfavor de 

OSVALDO TAFANELLI, ambos devidamente qualificados nos autos. Diante 

de terceiro estranho ter recebido o aviso de recebimento (ID. 22527076), 

com o fito de evitar eventual nulidade processual, determino a citação da 

parte requerida por meio de mandado, via carta precatória, para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte requerente (artigo 344, Código de Processo Civil), 

sendo a parte requerida considerada revel. Expeça-se carta precatória. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-78.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010097-78.2017.8.11.0022. REQUERENTE: LOURIVAL FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença ingressada por BANCO DAYCOVAL S/A, em 

desfavor de LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA, ambos qualificados nos 

autos. Assim, recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado em 

ref. 27544809. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as 

demais alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que 

dispõe o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-69.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FRANCISCA MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (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))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000261-69.2018.8.11.0022. REQUERENTE: RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença ingressada por RAFAELA FRANCISCA 

MAGALHAES DOS SANTOS em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃOPADRONIZADOS NPL II, ambos 

qualificados nos autos. Assim, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença. Retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

cumprimento de sentença e alterando as partes, efetivando as demais 

alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe 

o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer 

na multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso 

do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação, observando as matérias de 

defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não 

efetuado o pagamento do débito, determino a expedição de mandado de 

penhora, para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas 

devidas, para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante 

determina o art. 523, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-57.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RIET CORREA RIVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS OAB - MT25360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1001042-57.2019.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se ação declaratória de 

inexistência de débito com indenização por danos morais com tutela de 

urgência liminar, interposta por PABLO RIET CORREA RIVERO, em face de 

SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA, devidamente qualificados nos 

autos. Alega o promovente que não é consumidor de água potável 

fornecida pela requerida. Aduz o autor foi surpreendido com a inscrição 

de seu nome no cadastro de inadimplente, decorrente da matrícula nº 

4643-4, sendo que tal unidade era referente à loja Word Tênis, e que não 

era do autor. Por tais razões, requer a concessão da tutela de urgência 

para determinar que a parte requerida retire de imediato o nome do 

Requerente nos órgãos de proteção ao crédito pelo suposto débito, sob 

pena de multa diária. Vieram-me os autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E 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 ao requerente os 

benefícios da assistência judiciária previstos 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 tutela pleiteada, para a exclusão da 

negativação nos cadastros restritivos nos órgãos de proteção ao crédito 

em nome da parte autora, entendo que deve ser deferido, visto que a 

parte autora juntou aos autos documentos imprescindíveis 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 faça à parte autora 

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 medida acautelatória pleiteada, pois restou 

demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da parte autora, 

que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações 

lançadas na peça vestibular, de modo a demonstrar que a parte 

requerente inseriu o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito por 

um débito indevido. Desta forma, no caso a despeito das considerações 

lançadas na exordial, pude distinguir a presença concomitante dos 

pressupostos legais indispensáveis à concessão da medida acautelatória, 

considerando os documentos apresentados, anexo a inicial, pela parte 

autora representam, a meu ver, a prova inequívoca. Inverto o ônus da 

prova, considerada a hipossuficiência da parte autora em colacionar 

provas, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor). Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, 

com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

liminar pleiteada pelo autor, para determinar que a parte requerida 

procedam a imediata retirada do nome do requerente dos cadastros 

restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, devendo comprovar nos 

autos o cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso haja descumprimento da 

presente decisão pelo promovido, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais). Ademais, com relação ao valor da causa, verifica-se que foi 

fixado de forma incorreta, haja vista que há pedido declaratório de 

inexistência de débito, porém só há a fixação dos danos morais pleiteados 

no valor da causa. Posto isso, com fulcro no princípio da celeridade c/c 

§3º do art. 292 do CPC, RETIFICO o valor da causa de ofício para 

10.207,50 (dez mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos). 

Proceda-se a Secretaria Judiciária a designação da audiência de 

conciliação, conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a parte 

promovida para comparecer ao ato, podendo nele oferecer defesa escrita 

ou oral. Conste no mandado que não contestada ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte promovente, 

constando do mandado as advertências do art. 18, § 1º, c/c o art. 20, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Na data da audiência, caso não haja acordo, a 

parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 04 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 11 do FONAJE. Intime-se a parte 

promovente da audiência designada, com as advertências descritas no 

artigo 51 da Lei 9.099/95, que se a autora apesar de devidamente 

intimada, deixar de realizar os atos e diligências que lhe competir, sem 

promover o determinado, os autos serão extintos sem julgamento do 

mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário com as devidas cutelas de 

estilo. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. 

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000242-63.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA TRINDADE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO OAB - MT24216/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICAS RONDON (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000242-63.2018.8.11.0022. SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Embargos 

de Declaração interposta pela promovida Óticas Rondon, visando sanar a 

omissão existência na sentença prolatada, sob o fundamento de que 

ocorreu falta de análise da matéria de defesa trazida em sua contestação. 

Pois bem. Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto 

no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. Os pressupostos dos 

embargos de declaração são a contradição, obscuridade, omissão ou 

dúvida existentes nas decisões, sentenças e acórdãos. Analisando a 

contestação apresentada pela embargante, verifica-se que requer a 

improcedência da ação sob o fundamento de que é parte ilegítima, pois 

não possui qualquer interação na cadeia do financiamento, firmado entre a 

autora e a ré Losango, com a compra do produto entre a autora e a 

embargante/ré, de modo que não possui qualquer responsabilidade civil 

para a reparação dos danos. Após atenta análise aos embargos 

interpostos, não se verifica a existência de qualquer omissão na sentença 

proferida em ref. 24968706, haja vista que os fundamentos expostos pela 

reclamada em sua contestação foram rejeitados na sentença, mesmo que 

de feita de forma sucinta. A sentença reconheceu que a embargante 

possui responsabilidade solidária, rejeitando a arguição de ilegitimidade 

passiva, pois entendeu que o negócio firmado entre a autora e as 

requeridas integram a cadeia de negócios do produto fornecido e o 

empréstimo contratado. Diante disso, uma vez que as omissões, 

contradições, obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 48 da Lei 

9.099/95, dão ensejo à interposição de embargos, o presente recurso não 

deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, obter 

modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora intentada, 

devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos argumentos 

acima expostos, conheço dos embargos de ref. 25743293 e, rejeitou-os, 

visto que, na sentença proferida em ref. 24968706 não se vislumbra 

qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Por fim, indefiro o pleito da 

parte autora de ref. 26002032, haja vista que a sentença não transitou em 

julgado. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-76.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

UELINGTHON DIEGO PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000030-76.2017.8.11.0022. REQUERENTE: UELINGTHON DIEGO PEREIRA 

NUNES REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 9.099/1995. Em petição 

de ref. 25181186 a parte executada juntou o comprovante de pagamento 

do débito. A parte exequente peticionou em ref. 25391715 concordando 

com os valores depositados nos autos, requerendo a extinção do 

processo pelo pagamento e levantamento de alvará judicial. Assim sendo, 

a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta já foi pago. 

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional. Isto posto, e por 

tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente feito, com 

resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado. Expeça-se 

o alvará para a liberação dos valores depositados nos autos em favor da 

parte exequente, conforme pleiteado em ref. 26674571. Sem custas. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-55.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ARAUJO ROMAO (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000249-55.2018.8.11.0022. REQUERENTE: TATIANE ARAUJO ROMAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S E N T E N Ç A Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a autora 

abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, uma vez que mudou-se 

de endereço sem comunicar este Juízo, conforme se denota em ref. 

20525005. É cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, por 

abandono da causa pelo autor, quando fica claro o desinteresse da parte 

autora para dar curso ao processo, desatendendo o disposto nos artigos 

77, inciso V e 274, parágrafo único, ambos do CPC, que estabelece ser 

dever das partes manter o seu endereço atualizado nos autos, o que não 

o fez, presumindo válida a intimação enviada a parte autora. A 

jurisprudência é assente neste sentido, senão vejamos: “47112843 - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO ¬ ARTIGO 267, INCISO III, DO CPC INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA EM RAZÃO DE MUDANÇA DE 

ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO ¬ DESÍDIA DA AUTORA ¬ 

INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 39, II, E 238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CPC ¬ DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO APELAÇÃO 

IMPROVIDA SENTENÇA MANTIDA. 1 ¬ O artigo 267, inciso III, do Código de 

Processo Civil, impõe a extinção do processo nos casos em que o autor 

abandonar a causa, injustificadamente, por mais de 30 (trinta) dias, sendo 

indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito antes de sua extinção, na forma do parágrafo 1º 

do mencionado artigo 267 do CPC. 2 ¬ "Na hipótese de mudança de 

endereço pelo autor que abandona a causa, é lícito ao juízo promover a 

extinção do processo após o envio de correspondência ao endereço que 

fora declinado nos autos. (...) A parte que descumpre sua obrigação de 

atualização de endereço, consignada no art. 39, II, do CPC, não pode 

contraditoriamente se furtar das consequências dessa omissão. Se a 

correspondência enviada não logrou êxito em sua comunicação, tal fato 

somente pode ser imputado à sua desídia. " (Precedente STJ ¬ RESP 

1299609/RJ) 3 ¬ Verificado o abandono da causa pela autora e tendo sido 

dirigida a sua intimação pessoal ao endereço informado nos autos, não 

merece reproche a extinção do feito determinada pela magistrada 

sentenciante, vez que restou inobservado pela parte o seu dever 

processual de comunicar as mudanças de endereço havidas no curso da 

demanda, obrigação imposta pelos artigos 39, inciso II, e 238, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. 4 ¬ Não há que se falar em nulidade do 

decisum ante a ausência de intimação dos advogados da autora, 

porquanto, além do fato da intimação pessoal ter resultado do silêncio dos 

causídicos quando intimados para se manifestar acerca da não realização 

da citação da parte requerida, é a norma explícita em impor a intimação 

pessoal da parte, pois, o que se almeja é evitar que seja o litigante 

surpreendido pela eventual desídia de seu advogado. Precedentes STJ. 5 

¬ Apelação improvida. Sentença mantida. (TJCE; APL 

0001371-30.2006.8.06.0136; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sérgia Maria 

Mendonça Miranda; DJCE 22/07/2014; Pág. 41).” (grifo nosso). Insta 

esclarecer, que a extinção do processo por abandono da causa nas 

ações do Juizado Especial, não depende de prévia intimação pessoal do 

autor para suprir a falta em 05 (cinco) dias, conforme preceitua o § 1º do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que o artigo 51, § 1º, da 

lei n.º 9.099/95 prescreve que a extinção do processo independerá de 

prévia pessoal das partes, senão vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, inciso III do Código Processo Civil. Sem custas. 

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-25.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GERENILDO SATURNINO LIMA (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:

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

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000251-25.2018.8.11.0022. REQUERENTE: GERENILDO SATURNINO LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S E N T E N Ç A Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a autora 

abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, uma vez que mudou-se 

de endereço sem comunicar este Juízo, conforme se denota em ref. 

20525005. É cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, por 

abandono da causa pelo autor, quando fica claro o desinteresse da parte 

autora para dar curso ao processo, desatendendo o disposto nos artigos 

77, inciso V e 274, parágrafo único, ambos do CPC, que estabelece ser 

dever das partes manter o seu endereço atualizado nos autos, o que não 

o fez, presumindo válida a intimação enviada a parte autora. A 

jurisprudência é assente neste sentido, senão vejamos: “47112843 - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ¬ EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO ¬ ARTIGO 267, INCISO III, DO CPC ¬ INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA EM RAZÃO DE MUDANÇA DE 

ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO ¬ DESÍDIA DA AUTORA ¬ 

INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 39, II, E 238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CPC ¬ DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ¬ APELAÇÃO 
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IMPROVIDA ¬ SENTENÇA MANTIDA. 1 ¬ O artigo 267, inciso III, do Código 

de Processo Civil, impõe a extinção do processo nos casos em que o 

autor abandonar a causa, injustificadamente, por mais de 30 (trinta) dias, 

sendo indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito antes de sua extinção, na forma do parágrafo 1º 

do mencionado artigo 267 do CPC. 2 ¬ "Na hipótese de mudança de 

endereço pelo autor que abandona a causa, é lícito ao juízo promover a 

extinção do processo após o envio de correspondência ao endereço que 

fora declinado nos autos. (...) A parte que descumpre sua obrigação de 

atualização de endereço, consignada no art. 39, II, do CPC, não pode 

contraditoriamente se furtar das consequências dessa omissão. Se a 

correspondência enviada não logrou êxito em sua comunicação, tal fato 

somente pode ser imputado à sua desídia. " (Precedente STJ ¬ RESP 

1299609/RJ) 3 ¬ Verificado o abandono da causa pela autora e tendo sido 

dirigida a sua intimação pessoal ao endereço informado nos autos, não 

merece reproche a extinção do feito determinada pela magistrada 

sentenciante, vez que restou inobservado pela parte o seu dever 

processual de comunicar as mudanças de endereço havidas no curso da 

demanda, obrigação imposta pelos artigos 39, inciso II, e 238, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. 4 ¬ Não há que se falar em nulidade do 

decisum ante a ausência de intimação dos advogados da autora, 

porquanto, além do fato da intimação pessoal ter resultado do silêncio dos 

causídicos quando intimados para se manifestar acerca da não realização 

da citação da parte requerida, é a norma explícita em impor a intimação 

pessoal da parte, pois, o que se almeja é evitar que seja o litigante 

surpreendido pela eventual desídia de seu advogado. Precedentes STJ. 5 

¬ Apelação improvida. Sentença mantida. (TJCE; APL 

0001371-30.2006.8.06.0136; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sérgia Maria 

Mendonça Miranda; DJCE 22/07/2014; Pág. 41).” (grifo nosso). Insta 

esclarecer, que a extinção do processo por abandono da causa nas 

ações do Juizado Especial, não depende de prévia intimação pessoal do 

autor para suprir a falta em 05 (cinco) dias, conforme preceitua o § 1º do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que o artigo 51, § 1º, da 

lei n.º 9.099/95 prescreve que a extinção do processo independerá de 

prévia pessoal das partes, senão vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, inciso III do Código Processo Civil. Sem custas. 

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-37.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000149-37.2017.8.11.0022. REQUERENTE: MANOEL OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposta pela promovida Telefônica S.A., visando sanar a 

omissão e contradição existência na sentença prolatada, requerendo que 

este juízo se pronuncie quanto aos pontos abordados, de modo que seja 

reformada a sentença, a fim de ser comprovada a relação juridica entre as 

partes e declarada à existência do débito apontado, e rechaçada a 

condenação por danos morais e sanadas as omissões, contradições e 

obscuridades encontradas. Pois bem. Os embargos foram interpostos no 

prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. 

Os pressupostos dos embargos de declaração são a contradição, 

obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, sentenças e 

acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, não se verifica 

a existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na 

sentença proferida em ref. 25961394, haja vista que os fundamentos 

expostos pela reclamada visa a modificação do entendimento exposto na 

sentença. Diante disso, uma vez que as omissões, contradições, 

obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, dão 

ensejo à interposição de embargos, o presente recurso não deve 

prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, obter 

modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora intentada, 

devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos argumentos 

acima expostos, conheço dos embargos de ref. 25961394 e, rejeitou-os, 

visto que, na sentença proferida em ref. 22638152 não se vislumbra 

qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Publique-se. Intime-se. 

Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-81.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA FERREIRA BATISTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000342-81.2019.8.11.0022. INTERESSADO: CELIA FERREIRA BATISTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração 

interposta pela promovida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, visando sanar a omissão e contradição existência na 

sentença prolatada. Pois bem. Os embargos foram interpostos no prazo 

de cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. Os 

pressupostos dos embargos de declaração são a contradição, 

obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, sentenças e 

acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, não se verifica 

a existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na 

sentença proferida em ref. 24968724, haja vista que os fundamentos 

expostos pela reclamada visa a modificação do entendimento exposto na 

sentença. Diante disso, uma vez que as omissões, contradições, 

obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, dão 

ensejo à interposição de embargos, o presente recurso não deve 

prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, obter 

modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora intentada, 

devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos argumentos 

acima expostos, conheço dos embargos de ref. 25907583 e, rejeitou-os, 

visto que, na sentença proferida em ref. 24968724 não se vislumbra 

qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Publique-se. Intime-se. 

Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-72.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WELLINGTON DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/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):

MARCIO ROGERIO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000750-72.2019.8.11.0022. REQUERENTE: JOSE WELLINGTON DA SILVA 

BARBOSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposta pela promovida Telefônica 

S.A., visando sanar a omissão e contradição existência na sentença 

prolatada, requerendo que este juízo se pronuncie quanto aos pontos 

abordados, de modo que seja reformada a sentença, a fim de ser 

comprovada a relação juridica entre as partes e declarada à existência do 

débito apontado, e rechaçada a condenação por danos morais e sanadas 

as omissões, contradições e obscuridades encontradas. Pois bem. Os 

embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil. Os pressupostos dos embargos de 

declaração são a contradição, obscuridade, omissão ou dúvida existentes 

nas decisões, sentenças e acórdãos. Após atenta análise aos embargos 

interpostos, não se verifica a existência de qualquer contradição, omissão 

ou obscuridade na sentença proferida em ref. 24970773, haja vista que os 

fundamentos expostos pela reclamada visa a modificação do 

entendimento exposto na sentença. Diante disso, uma vez que as 

omissões, contradições, obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 48 

da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição de embargos, o presente 

recurso não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso 

queira, obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos 

argumentos acima expostos, conheço dos embargos de ref. 225934053 e, 

rejeitou-os, visto que, na sentença proferida em ref. 2497077 não se 

vislumbra qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Publique-se. 

Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-85.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY BARBOSA DIAS (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))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000247-85.2018.8.11.0022. REQUERENTE: LUCY BARBOSA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposta pela promovida Telefônica S.A., visando sanar a 

omissão e contradição existência na sentença prolatada, requerendo que 

este juízo se pronuncie quanto aos pontos abordados, de modo que seja 

reformada a sentença, a fim de ser comprovada a relação juridica entre as 

partes e declarada à existência do débito apontado, e rechaçada a 

condenação por danos morais e sanadas as omissões, contradições e 

obscuridades encontradas. Pois bem. Os embargos foram interpostos no 

prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. 

Os pressupostos dos embargos de declaração são a contradição, 

obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, sentenças e 

acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, não se verifica 

a existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na 

sentença proferida em ref. 20038378, haja vista que os fundamentos 

expostos pela reclamada visa a modificação do entendimento exposto na 

sentença. Diante disso, uma vez que as omissões, contradições, 

obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, dão 

ensejo à interposição de embargos, o presente recurso não deve 

prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, obter 

modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora intentada, 

devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos argumentos 

acima expostos, conheço dos embargos de ref. 24542552 e, rejeitou-os, 

visto que, na sentença proferida em ref. 20038378 não se vislumbra 

qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Publique-se. Intime-se. 

Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-92.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE CRISTINA ASSUNCAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000253-92.2018.8.11.0022. REQUERENTE: LORRAINE CRISTINA 

ASSUNCAO PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposta pela promovida Telefônica 

S.A., visando sanar a omissão e contradição existência na sentença 

prolatada, requerendo que este juízo se pronuncie quanto aos pontos 

abordados, de modo que seja reformada a sentença, a fim de ser 

comprovada a relação juridica entre as partes e declarada à existência do 

débito apontado, e rechaçada a condenação por danos morais e sanadas 

as omissões, contradições e obscuridades encontradas. Pois bem. Os 

embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil. Os pressupostos dos embargos de 

declaração são a contradição, obscuridade, omissão ou dúvida existentes 

nas decisões, sentenças e acórdãos. Após atenta análise aos embargos 

interpostos, não se verifica a existência de qualquer contradição, omissão 

ou obscuridade na sentença proferida em ref. 22747980, haja vista que os 

fundamentos expostos pela reclamada visa a modificação do 

entendimento exposto na sentença. Ademais, resta precluso a parte 

reclamada a juntada de documentos existente a época da contestação. 

Diante disso, uma vez que as omissões, contradições, obscuridades e 

dúvidas, previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição 

de embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, 

devendo o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por 

meio de outra via, que não a ora intentada, devendo a decisão persistir tal 

como está lançada. Pelos argumentos acima expostos, conheço dos 

embargos de ref. 26013698 e, rejeitou-os, visto que, na sentença 

proferida em ref. 22747980 não se vislumbra qualquer contradição, 

obscuridade ou dúvida. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-09.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO GIROLI RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000071-09.2018.8.11.0022. REQUERENTE: SANDRO GIROLI RODRIGUES 

VIEIRA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposta pela promovida RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., visando sanar a 

omissão e contradição existência na sentença prolatada. Pois bem. Os 

embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil. Os pressupostos dos embargos de 

declaração são a contradição, obscuridade, omissão ou dúvida existentes 

nas decisões, sentenças e acórdãos. Após atenta análise aos embargos 

interpostos, não se verifica a existência de qualquer contradição, omissão 
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ou obscuridade na sentença proferida em ref. 22792676, haja vista que os 

fundamentos expostos pela reclamada visa a modificação do 

entendimento exposto na sentença. Ademais, os fundamentos dos 

embargos foram rejeitados expressamente na sentença prolatada, pois 

entendeu que as demais inscrições nos órgãos de proteção ao crédito do 

nome da autora ocorreram após a inserção do crédito discutido nos autos. 

Diante disso, uma vez que as omissões, contradições, obscuridades e 

dúvidas, previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição 

de embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, 

devendo o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por 

meio de outra via, que não a ora intentada, devendo a decisão persistir tal 

como está lançada. Pelos argumentos acima expostos, conheço dos 

embargos de ref. 26275507 e, rejeitou-os, visto que, na sentença 

proferida em ref. 22792676 não se vislumbra qualquer contradição, 

obscuridade ou dúvida. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-47.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIR SILVA FONTES (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))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000202-47.2019.8.11.0022. REQUERENTE: ADONIR SILVA FONTES 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposta pela promovida Telefônica S.A., visando sanar a 

omissão e contradição existência na sentença prolatada, requerendo que 

este juízo se pronuncie quanto aos pontos abordados, de modo que seja 

reformada a sentença, a fim de ser comprovada a relação juridica entre as 

partes e declarada à existência do débito apontado, e rechaçada a 

condenação por danos morais e sanadas as omissões, contradições e 

obscuridades encontradas. Pois bem. Os embargos foram interpostos no 

prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. 

Os pressupostos dos embargos de declaração são a contradição, 

obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, sentenças e 

acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, não se verifica 

a existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na 

sentença proferida em ref. 22437999, haja vista que os fundamentos 

expostos pela reclamada visa a modificação do entendimento exposto na 

sentença. Ademais, os fundamentos dos embargos foram rejeitados 

expressamente na sentença prolatada, pois entendeu que as demais 

inscrições nos órgãos de proteção ao crédito do nome da autora 

ocorreram após a inserção do crédito discutido nos autos. Diante disso, 

uma vez que as omissões, contradições, obscuridades e dúvidas, 

previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição de 

embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, devendo 

o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio de 

outra via, que não a ora intentada, devendo a decisão persistir tal como 

está lançada. Pelos argumentos acima expostos, conheço dos embargos 

de ref. 25939167 e, rejeitou-os, visto que, na sentença proferida em ref. 

22437999 não se vislumbra qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-83.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PEREIRA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000273-83.2018.8.11.0022. REQUERENTE: FABIANO PEREIRA LOBO 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposta pela promovida Telefônica S.A., visando sanar a 

omissão e contradição existência na sentença prolatada, requerendo que 

este juízo se pronuncie quanto aos pontos abordados, de modo que seja 

reformada a sentença, a fim de ser comprovada a relação juridica entre as 

partes e declarada à existência do débito apontado, e rechaçada a 

condenação por danos morais e sanadas as omissões, contradições e 

obscuridades encontradas. Pois bem. Os embargos foram interpostos no 

prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. 

Os pressupostos dos embargos de declaração são a contradição, 

obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, sentenças e 

acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, não se verifica 

a existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na 

sentença proferida em ref. 19206974, haja vista que os fundamentos 

expostos pela reclamada visa a modificação do entendimento exposto na 

sentença. Diante disso, uma vez que as omissões, contradições, 

obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, dão 

ensejo à interposição de embargos, o presente recurso não deve 

prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, obter 

modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora intentada, 

devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos argumentos 

acima expostos, conheço dos embargos de ref. 22548823 e, rejeitou-os, 

visto que, na sentença proferida em ref. 19206974 não se vislumbra 

qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Publique-se. Intime-se. 

Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-05.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL PRATES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000748-05.2019.8.11.0022. REQUERENTE: MARCIEL PRATES MARQUES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposta pela promovida Telefônica S.A., 

visando sanar a omissão e contradição existência na sentença prolatada, 

requerendo que este juízo se pronuncie quanto aos pontos abordados, de 

modo que seja reformada a sentença, a fim de ser comprovada a relação 

juridica entre as partes e declarada à existência do débito apontado, e 

rechaçada a condenação por danos morais e sanadas as omissões, 

contradições e obscuridades encontradas. Pois bem. Os embargos foram 

interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de 

Processo Civil. Os pressupostos dos embargos de declaração são a 

contradição, obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, 

sentenças e acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, 

não se verifica a existência de qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade na sentença proferida em ref. 24970768, haja vista que os 

fundamentos expostos pela reclamada visa a modificação do 

entendimento exposto na sentença. Ademais, resta precluso a parte 

reclamada a juntada de documentos existente a época da contestação. 

Diante disso, uma vez que as omissões, contradições, obscuridades e 

dúvidas, previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição 

de embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, 

devendo o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por 
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meio de outra via, que não a ora intentada, devendo a decisão persistir tal 

como está lançada. Pelos argumentos acima expostos, conheço dos 

embargos de ref. 26026724 e, rejeitou-os, visto que, na sentença 

proferida em ref. 24970768 não se vislumbra qualquer contradição, 

obscuridade ou dúvida. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-50.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON TERTO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000745-50.2019.8.11.0022. REQUERENTE: WEMERSON TERTO 

DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração interposta pela 

promovida Telefônica S.A., visando sanar a omissão e contradição 

existência na sentença prolatada, requerendo que este juízo se pronuncie 

quanto aos pontos abordados, de modo que seja reformada a sentença, a 

fim de ser comprovada a relação juridica entre as partes e declarada à 

existência do débito apontado, e rechaçada a condenação por danos 

morais e sanadas as omissões, contradições e obscuridades 

encontradas. Pois bem. Os embargos foram interpostos no prazo de cinco 

dias previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. Os 

pressupostos dos embargos de declaração são a contradição, 

obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, sentenças e 

acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, não se verifica 

a existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na 

sentença proferida em ref. 24962211, haja vista que os fundamentos 

expostos pela reclamada visa a modificação do entendimento exposto na 

sentença. Ademais, resta precluso a parte reclamada a juntada de 

documentos existente a época da contestação. Diante disso, uma vez que 

as omissões, contradições, obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 

48 da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição de embargos, o presente 

recurso não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso 

queira, obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos 

argumentos acima expostos, conheço dos embargos de ref. 25962211 e, 

rejeitou-os, visto que, na sentença proferida em ref. 24970758 não se 

vislumbra qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Publique-se. 

Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-80.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA SEBASTIANA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000840-80.2019.8.11.0022. REQUERENTE: ROMILDA SEBASTIANA 

ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposta pela promovida Telefônica S.A., 

visando sanar a omissão e contradição existência na sentença prolatada, 

requerendo que este juízo se pronuncie quanto aos pontos abordados, de 

modo que seja reformada a sentença, a fim de ser comprovada a relação 

juridica entre as partes e declarada à existência do débito apontado, e 

rechaçada a condenação por danos morais e sanadas as omissões, 

contradições e obscuridades encontradas. Pois bem. Os embargos foram 

interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de 

Processo Civil. Os pressupostos dos embargos de declaração são a 

contradição, obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, 

sentenças e acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, 

não se verifica a existência de qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade na sentença proferida em ref. 24970780, haja vista que os 

fundamentos expostos pela reclamada visa a modificação do 

entendimento exposto na sentença. Ademais, resta precluso a parte 

reclamada a juntada de documentos existente a época da contestação. 

Diante disso, uma vez que as omissões, contradições, obscuridades e 

dúvidas, previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição 

de embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, 

devendo o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por 

meio de outra via, que não a ora intentada, devendo a decisão persistir tal 

como está lançada. Pelos argumentos acima expostos, conheço dos 

embargos de ref. 26018404 e, rejeitou-os, visto que, na sentença 

proferida em ref. 24970780 não se vislumbra qualquer contradição, 

obscuridade ou dúvida. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-38.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000707-38.2019.8.11.0022. REQUERENTE: CELINA LOPES DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposta pela promovida Telefônica S.A., 

visando sanar a omissão e contradição existência na sentença prolatada, 

requerendo que este juízo se pronuncie quanto aos pontos abordados, de 

modo que seja reformada a sentença, a fim de ser comprovada a relação 

juridica entre as partes e declarada à existência do débito apontado, e 

rechaçada a condenação por danos morais e sanadas as omissões, 

contradições e obscuridades encontradas. Pois bem. Os embargos foram 

interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de 

Processo Civil. Os pressupostos dos embargos de declaração são a 

contradição, obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, 

sentenças e acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, 

não se verifica a existência de qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade na sentença proferida em ref. 24969207, haja vista que os 

fundamentos expostos pela reclamada visa a modificação do 

entendimento exposto na sentença. Diante disso, uma vez que as 

omissões, contradições, obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 48 

da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição de embargos, o presente 

recurso não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso 

queira, obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos 

argumentos acima expostos, conheço dos embargos de ref. 26016310 e, 

rejeitou-os, visto que, na sentença proferida em ref. 24969207 não se 

vislumbra qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Publique-se. 

Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-83.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000704-83.2019.8.11.0022. REQUERENTE: MAURILIO HENRIQUE 

OLIVEIRA LOPES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração interposta pela 

promovida Telefônica S.A., visando sanar a omissão e contradição 

existência na sentença prolatada, requerendo que este juízo se pronuncie 

quanto aos pontos abordados, de modo que seja reformada a sentença, a 

fim de ser comprovada a relação juridica entre as partes e declarada à 

existência do débito apontado, e rechaçada a condenação por danos 

morais e sanadas as omissões, contradições e obscuridades 

encontradas. Pois bem. Os embargos foram interpostos no prazo de cinco 

dias previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. Os 

pressupostos dos embargos de declaração são a contradição, 

obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, sentenças e 

acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, não se verifica 

a existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na 

sentença proferida em ref. 24969204, haja vista que os fundamentos 

expostos pela reclamada visa a modificação do entendimento exposto na 

sentença. Ademais, resta precluso a parte reclamada a juntada de 

documentos existente a época da contestação. Diante disso, uma vez que 

as omissões, contradições, obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 

48 da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição de embargos, o presente 

recurso não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso 

queira, obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos 

argumentos acima expostos, conheço dos embargos de ref. 26015035 e, 

rejeitou-os, visto que, na sentença proferida em ref. 24969204 não se 

vislumbra qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Publique-se. 

Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-20.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000747-20.2019.8.11.0022. REQUERENTE: JOSE ALEXANDRE PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposta pela promovida Telefônica 

S.A., visando sanar a omissão e contradição existência na sentença 

prolatada, requerendo que este juízo se pronuncie quanto aos pontos 

abordados, de modo que seja reformada a sentença, a fim de ser 

comprovada a relação juridica entre as partes e declarada à existência do 

débito apontado, e rechaçada a condenação por danos morais e sanadas 

as omissões, contradições e obscuridades encontradas. Pois bem. Os 

embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil. Os pressupostos dos embargos de 

declaração são a contradição, obscuridade, omissão ou dúvida existentes 

nas decisões, sentenças e acórdãos. Após atenta análise aos embargos 

interpostos, não se verifica a existência de qualquer contradição, omissão 

ou obscuridade na sentença proferida em ref. 24970764, haja vista que os 

fundamentos expostos pela reclamada visa a modificação do 

entendimento exposto na sentença. Ademais, resta precluso a parte 

reclamada a juntada de documentos existente a época da contestação. 

Diante disso, uma vez que as omissões, contradições, obscuridades e 

dúvidas, previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição 

de embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, 

devendo o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por 

meio de outra via, que não a ora intentada, devendo a decisão persistir tal 

como está lançada. Pelos argumentos acima expostos, conheço dos 

embargos de ref. 26332257 e, rejeitou-os, visto que, na sentença 

proferida em ref. 24970764 não se vislumbra qualquer contradição, 

obscuridade ou dúvida. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-60.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-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))

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

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000712-60.2019.8.11.0022. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA LINS DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração 

interposta pela promovida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A., visando sanar a omissão e contradição existência na 

sentença prolatada. Pois bem. Os embargos foram interpostos no prazo 

de cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. Os 

pressupostos dos embargos de declaração são a contradição, 

obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, sentenças e 

acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, não se verifica 

a existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na 

sentença proferida em ref. 24969785, haja vista que os fundamentos 

expostos pela reclamada visa a modificação do entendimento exposto na 

sentença. Ademais, os fundamentos dos embargos foram rejeitados 

expressamente na sentença prolatada. Diante disso, uma vez que as 

omissões, contradições, obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 48 

da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição de embargos, o presente 

recurso não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso 

queira, obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos 

argumentos acima expostos, conheço dos embargos de ref. 26104208 e, 

rejeitou-os, visto que, na sentença proferida em ref. 24969785 não se 

vislumbra qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Publique-se. 

Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010141-68.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SILBER ALVES GARCIA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES OAB - MT0014255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GILVAN RIBEIRO VALE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 
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8010141-68.2015.8.11.0022. EXEQUENTE: SILBER ALVES GARCIA EIRELI 

- ME EXECUTADO: JOSE GILVAN RIBEIRO VALE S E N T E N Ç A Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a 

autora abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, uma vez que 

mudou-se de endereço sem comunicar este Juízo, conforme se denota em 

ref. 25231376. É cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, 

por abandono da causa pelo autor, quando fica claro o desinteresse da 

parte autora para dar curso ao processo, desatendendo o disposto nos 

artigos 77, inciso V e 274, parágrafo único, ambos do CPC, que 

estabelece ser dever das partes manter o seu endereço atualizado nos 

autos, o que não o fez, presumindo válida a intimação enviada a parte 

autora. A jurisprudência é assente neste sentido, senão vejamos: 

“47112843 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ¬ EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO ¬ ARTIGO 267, INCISO III, DO 

CPC ¬ INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA EM RAZÃO 

DE MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO ¬ DESÍDIA DA 

AUTORA ¬ INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 39, II, E 238, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CPC ¬ DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ¬ 

APELAÇÃO IMPROVIDA ¬ SENTENÇA MANTIDA. 1 ¬ O artigo 267, inciso III, 

do Código de Processo Civil, impõe a extinção do processo nos casos em 

que o autor abandonar a causa, injustificadamente, por mais de 30 (trinta) 

dias, sendo indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito antes de sua extinção, na forma do parágrafo 1º 

do mencionado artigo 267 do CPC. 2 ¬ "Na hipótese de mudança de 

endereço pelo autor que abandona a causa, é lícito ao juízo promover a 

extinção do processo após o envio de correspondência ao endereço que 

fora declinado nos autos. (...) A parte que descumpre sua obrigação de 

atualização de endereço, consignada no art. 39, II, do CPC, não pode 

contraditoriamente se furtar das consequências dessa omissão. Se a 

correspondência enviada não logrou êxito em sua comunicação, tal fato 

somente pode ser imputado à sua desídia. " (Precedente STJ ¬ RESP 

1299609/RJ) 3 ¬ Verificado o abandono da causa pela autora e tendo sido 

dirigida a sua intimação pessoal ao endereço informado nos autos, não 

merece reproche a extinção do feito determinada pela magistrada 

sentenciante, vez que restou inobservado pela parte o seu dever 

processual de comunicar as mudanças de endereço havidas no curso da 

demanda, obrigação imposta pelos artigos 39, inciso II, e 238, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. 4 ¬ Não há que se falar em nulidade do 

decisum ante a ausência de intimação dos advogados da autora, 

porquanto, além do fato da intimação pessoal ter resultado do silêncio dos 

causídicos quando intimados para se manifestar acerca da não realização 

da citação da parte requerida, é a norma explícita em impor a intimação 

pessoal da parte, pois, o que se almeja é evitar que seja o litigante 

surpreendido pela eventual desídia de seu advogado. Precedentes STJ. 5 

¬ Apelação improvida. Sentença mantida. (TJCE; APL 

0001371-30.2006.8.06.0136; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sérgia Maria 

Mendonça Miranda; DJCE 22/07/2014; Pág. 41).” (grifo nosso). Insta 

esclarecer, que a extinção do processo por abandono da causa nas 

ações do Juizado Especial, não depende de prévia intimação pessoal do 

autor para suprir a falta em 05 (cinco) dias, conforme preceitua o § 1º do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que o artigo 51, § 1º, da 

lei n.º 9.099/95 prescreve que a extinção do processo independerá de 

prévia pessoal das partes, senão vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, inciso III do Código Processo Civil. Sem custas. 

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010080-47.2014.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA MARQUES DE BRITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO IKEDA CAETANO OAB - MT0014426A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010080-47.2014.8.11.0022. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte executada, se manifestou visando suprir a omissão na 

sentença proferida em ID. 22718480. Alega, em apertada síntese, que 

houve omissão na decisão, eis que esta não se manifestou sobre a 

petição de ID. 18405284. Vieram-me os autos conclusos. EIS O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Razão assiste à parte quanto à 

omissão alegada, devendo ser ACOLHIDO o recurso. Verifica-se que, 

realmente, houve omissão na decisão, pois não se referiu ao pleito de ID. 

18405284. Portanto, a fim de evitar uma futura nulidade do decisium, 

necessário sua análise. Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do 

Código de Processo Civil e princípio da fungibilidade, RECEBO a petição de 

ID. 22718480 como embargos de declaração em sua totalidade, 

ACOLHENDO-OS, passando à analisar a petição de ID. 18405284: A parte 

executada pleiteou pelo imediato desbloqueio do valor de 1.622,07 (mil 

seiscentos e vinte e dois reais e sete centavos) em suas conta bancária, 

sob o fundamento de que é beneficiária da justiça gratuita, bem como o 

valor bloqueado se tratar de verba de caráter alimentar, portanto, 

impenhorável. Pois bem, Verifica-se que o pleito por parte da executada 

não merece prosperar, ante os fundamentos que passo a expor. Com 

relação em ser a executada beneficiária da justiça gratuita, a legislação é 

explícita no tocante ao pleito. Vejamos o artigo 98, §2º, do CPC: “Art. 98. A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

(...) §2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do 

beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios 

decorrentes de sua sucumbência.” “ Analisando os autos, verifica-se que 

apesar da autora requerer a justiça gratuita na petição inicial, o seu pleito 

não foi analisado quando ao recebimento da inicial, conforme decisão de 

ref. 6890946, posto que as partes já são isentas do pagamento das 

custas e das despesas processuais em primeiro grau de jurisdição nos 

Juizados Especial Civis, conforme dispõe os artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Ao interpor o recurso inominado (ref. 6891085) a parte autora 

postulou outra vez a justiça gratuita, contudo, a eg. Turma Recursal Única 

nada decidiu a respeito quando do julgamento do recurso. A autor deixou 

as referidas decisões transitarem em julgado sem a interposição de 

embargos de decleração da suprir a omissão, muito menos interpôs 

qualquer outro recurso. Desta feita, não havendo o deferimento do 

benefício da justiça gratuita, não há que se falar em suspensão da 

exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbências. Ademais, a 

alegação de que o valor bloqueado é decorrente de verba de caráter 

alimentar, não foi acostado aos autos qualquer documento comprobatório. 

Desta feita, INDEFIRO o pleito de desbloqueio do valor penhorado em face 

da executada. Cumpra-se a sentença retro. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-43.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GENEROZO GONCALVES DE ALENCAR MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 
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1000071-43.2017.8.11.0022. REQUERENTE: WILLIAN GENEROZO 

GONCALVES DE ALENCAR MENDES REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - 

UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela causídica da parte 

requerente em ref. 25934101, visando suprir a omissão na sentença 

proferida. Alega, em apertada síntese, que houve omissão na decisão, eis 

que esta não arbitrou os honorários advocatícios pelos serviços 

prestados como advogada nomeada. Vieram-me os autos conclusos. Eis o 

relatório. Fundamento. Decido. Razão assiste à parte quanto à omissão 

alegada, devendo ser ACOLHIDO o recurso. Verifica-se que, realmente, 

houve omissão na decisão, pois não se referiu aos honorários da 

causídica que foi nomeada para proceder a defesa da parte autora no 

presente feito. Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de 

Processo Civil, RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, 

ACOLHENDO-OS, para acrescentar o seguinte trecho: “Ante os serviços 

prestados pela advogada nomeada Dra. Glicya de Oliveira Theodoro Lima, 

no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 02 (duas) URH, a 

ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.” Suprimindo a omissão existente, cumpram-se as determinações 

da decisão retro. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-46.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO GOMES DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000603-46.2019.8.11.0022. INTERESSADO: NIVALDO GOMES DE 

ARAUJO REQUERIDO: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E 

PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 

Sentença Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração interposto 

pelas partes requeridos em ref. 26116494 e 28128088, visando suprir a 

omissão, contradição na sentença proferida. Vieram-me os autos 

conclusos. Eis o relatório. Fundamento. Decido. Razão assiste 

parcialmente à parte FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA 

quanto à omissão alegada referente aos juros de mora, devendo ser 

ACOLHIDO o recurso. Aduz o embargante que houve contradição da r. 

decisão ao determinar a incidência de juros a partir do evento danoso, 

uma vez que as Súmulas 362 e 54 do STJ, bem como art. 406 do Código 

Civil, discorrem que a correção monetária e os juros do valor da 

indenização acerca dos danos morais, incidirão desde a data do 

arbitramento. No presente caso, em sede de responsabilidade contratual, 

os juros de mora referentes à indenização a título de dano moral incidem a 

partir da citação, quando a ré foi constituída em mora, nos termos do artigo 

art. 240 do CPC c/c artigo 405 do Código Civil. Neste sentido segue o 

entendo do eg. TJMT: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – 

VÍCIO OCULTO – DEFEITO EM VEÍCULO LEVADO POR DIVERSAS VEZES 

AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FABRICANTE E O PRESTADOR 

DE SERVIÇO DE CONSERTO – INADMISSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA OFICINA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA NO 

PONTO – FACULDADE DE O CONSUMIDOR OPTAR POR QUALQUER UMA 

DAS ALTERNATIVAS DO ART. 18 DO CDC – RESCISÃO DEVIDA, COM 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – 

TERMO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – 1º APELO 

PROVIDO E 2º APELO DESPROVIDO. A obrigação de reparo e manutenção 

de defeitos de fabricação ou de desgaste prematuro do automóvel é da 

fabricante e da concessionária autorizada, sendo ilegítima a oficina que 

prestou serviços de reparo em favor da concessionária autorizada. Vício 

de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa 

imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o 

valor. Ainda que tenha ocorrido o reparo do veículo, este efetivamente não 

se deu dentro do prazo máximo previsto no caput do art. 18 do Código de 

Defesa do Consumidor, que prevê a solução do vício em 30 dias, o que 

fez nascer ao consumidor, à sua escolha, uma das alternativas previstas 

nos incisos do § 1º do mesmo dispositivo legal. O c. STJ sedimentou o 

entendimento de que é cabível indenização por dano moral quando o 

consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à 

concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados 

no veículo adquirido. O arbitramento do valor da indenização decorrente 

de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre 

com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes. TRATANDO-SE DE 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, OS JUROS DE MORA INCIDEM A 

PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 405 DO CC.” (N.U 

0018619-05.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (grifo nosso) Já 

com relação aos embargos de declaração da parte ré DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA razão assiste apenas quanto a 

alegada omissão da ausência de apreciação da preliminar de inépcia da 

inicial, motivo pela qual passo a sua análise. Alega a embargante que 

tem-se por documento indispensável à propositura da presente ação e 

demonstrativo de existência desta afirmada relação jurídica, o MANUAL DE 

GARANTIA, documento este que o autor não trouxe. Apesar da preliminar 

aduzida, conforme se verifica dos documentos anexos a sua própria 

contestação (ref. 21168616), a embargante junto o manual de garantia do 

veículo em discussão. Desse modo, apesar do referido documento de 

necessário ao deslinde do feita, a parte o possui e tinha pleno 

conhecimento de seu conteúdo, de modo que, não há que se falar em 

inépcia da inicial. Por fim, com relação as demais alegações de omissões e 

contradições, não merecerem acolhimento, haja vista que os fundamentos 

expostos pela reclamada Domani visa a modificação do entendimento 

exposto na sentença, a qual está devidamente fundamentada e, inclusive, 

rejeitados expressamente os argumentos de sua defesa. Diante disso, 

uma vez que as omissões, contradições, obscuridades e dúvidas, 

previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição de 

embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, devendo 

o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio de 

outra via, que não a ora intentada, devendo a decisão persistir tal como 

está lançada. Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de 

Processo Civil, RECEBO os embargos de declarações em sua totalidade, 

ACOLHENDO-OS EM PARTE, para retificar o seguinte trecho: “Opino 

também por CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os 

juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a 

partir desta data citação” Suprimindo a omissão existente, cumpram-se as 

determinações da decisão retro. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000125-72.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEUDES MANOEL DA PAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000125-72.2018.8.11.0022. EXEQUENTE: ROGERIO RODRIGUES 

TEIXEIRA EXECUTADO: HEUDES MANOEL DA PAZ S E N T E N Ç A Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a 
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parte exequente abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo 

que esta foi intimada em ref. 25171777 para informar o endereço da parte 

ré, no entanto deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação. É 

certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença. 

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III, do Código do Processo Civil. Insta esclarecer, que a 

extinção do processo por abandono da causa nas ações do Juizado 

Especial, não depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a 

falta em 05 (cinco) dias, conforme preceitua o § 1º do artigo 485 do 

Código de Processo Civil, uma vez que o artigo 51, § 1º, da lei n.º 9.099/95 

prescreve que a extinção do processo independerá de prévia pessoal das 

partes, senão vejamos: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Ante o 

exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do Código Processo Civil c.c. 51, § 1º, da Lei n.º 9.099/95. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-27.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS REIS SOARES BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-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 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000365-27.2019.8.11.0022. REQUERENTE: JOSE DOS REIS SOARES 

BARROSO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A SENTENÇA 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração interposta pela 

promovida Banco Santander S.A., visando sanar a omissão e contradição 

existência na sentença prolatada. Pois bem. Os embargos foram 

interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de 

Processo Civil. Os pressupostos dos embargos de declaração são a 

contradição, obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, 

sentenças e acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, 

não se verifica a existência de qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade na sentença proferida em ref. 20951726, haja vista que os 

fundamentos expostos pela reclamada visa a modificação do 

entendimento exposto na sentença. Diante disso, uma vez que as 

omissões, contradições, obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 48 

da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição de embargos, o presente 

recurso não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso 

queira, obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos 

argumentos acima expostos, conheço dos embargos de ref. 26026031 e, 

rejeitou-os, visto que, na sentença proferida em ref. 20951726 não se 

vislumbra qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Publique-se. 

Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-42.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000127-42.2018.8.11.0022. EXEQUENTE: ROGERIO RODRIGUES 

TEIXEIRA EXECUTADO: ROBERTA APARECIDA DA SILVA S E N T E N Ç A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a 

parte exequente abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo 

que esta foi intimada em ref. 25171142 para informar o endereço da parte 

ré, no entanto deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação. É 

certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença. 

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III, do Código do Processo Civil. Insta esclarecer, que a 

extinção do processo por abandono da causa nas ações do Juizado 

Especial, não depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a 

falta em 05 (cinco) dias, conforme preceitua o § 1º do artigo 485 do 

Código de Processo Civil, uma vez que o artigo 51, § 1º, da lei n.º 9.099/95 

prescreve que a extinção do processo independerá de prévia pessoal das 

partes, senão vejamos: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Ante o 

exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do Código Processo Civil c.c. 51, § 1º, da Lei n.º 9.099/95. 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000126-57.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVANIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000126-57.2018.8.11.0022. EXEQUENTE: ROGERIO RODRIGUES 

TEIXEIRA EXECUTADO: ERIVANIO DA SILVA S E N T E N Ç A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a 

parte exequente abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo 

que esta foi intimada em ref. 25167914 para informar o endereço da parte 

ré, no entanto deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação. É 

certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença. 

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III, do Código do Processo Civil. Insta esclarecer, que a 

extinção do processo por abandono da causa nas ações do Juizado 

Especial, não depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a 

falta em 05 (cinco) dias, conforme preceitua o § 1º do artigo 485 do 

Código de Processo Civil, uma vez que o artigo 51, § 1º, da lei n.º 9.099/95 

prescreve que a extinção do processo independerá de prévia pessoal das 

partes, senão vejamos: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Ante o 

exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do Código Processo Civil c.c. 51, § 1º, da Lei n.º 9.099/95. 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000205-36.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

THAIS FORGIARINI SILVA OAB - MT24018/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILMA OLIVEIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000205-36.2018.8.11.0022. EXEQUENTE: ROGERIO RODRIGUES 

TEIXEIRA EXECUTADO: JAILMA OLIVEIRA DE ARAUJO S E N T E N Ç A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a 

autora abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, uma vez que 

mudou-se de endereço sem comunicar este Juízo, conforme se denota em 

ref. 25391606. É cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, 

por abandono da causa pelo autor, quando fica claro o desinteresse da 

parte autora para dar curso ao processo, desatendendo o disposto nos 

artigos 77, inciso V e 274, parágrafo único, ambos do CPC, que 

estabelece ser dever das partes manter o seu endereço atualizado nos 

autos, o que não o fez, presumindo válida a intimação enviada a parte 

autora. A jurisprudência é assente neste sentido, senão vejamos: 

“47112843 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ¬ EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO ¬ ARTIGO 267, INCISO III, DO 

CPC ¬ INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA EM RAZÃO 

DE MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO ¬ DESÍDIA DA 

AUTORA ¬ INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 39, II, E 238, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CPC ¬ DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ¬ 

APELAÇÃO IMPROVIDA ¬ SENTENÇA MANTIDA. 1 ¬ O artigo 267, inciso III, 

do Código de Processo Civil, impõe a extinção do processo nos casos em 

que o autor abandonar a causa, injustificadamente, por mais de 30 (trinta) 

dias, sendo indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito antes de sua extinção, na forma do parágrafo 1º 

do mencionado artigo 267 do CPC. 2 ¬ "Na hipótese de mudança de 

endereço pelo autor que abandona a causa, é lícito ao juízo promover a 

extinção do processo após o envio de correspondência ao endereço que 

fora declinado nos autos. (...) A parte que descumpre sua obrigação de 

atualização de endereço, consignada no art. 39, II, do CPC, não pode 

contraditoriamente se furtar das consequências dessa omissão. Se a 

correspondência enviada não logrou êxito em sua comunicação, tal fato 

somente pode ser imputado à sua desídia. " (Precedente STJ ¬ RESP 

1299609/RJ) 3 ¬ Verificado o abandono da causa pela autora e tendo sido 

dirigida a sua intimação pessoal ao endereço informado nos autos, não 

merece reproche a extinção do feito determinada pela magistrada 

sentenciante, vez que restou inobservado pela parte o seu dever 

processual de comunicar as mudanças de endereço havidas no curso da 

demanda, obrigação imposta pelos artigos 39, inciso II, e 238, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. 4 ¬ Não há que se falar em nulidade do 

decisum ante a ausência de intimação dos advogados da autora, 

porquanto, além do fato da intimação pessoal ter resultado do silêncio dos 

causídicos quando intimados para se manifestar acerca da não realização 

da citação da parte requerida, é a norma explícita em impor a intimação 

pessoal da parte, pois, o que se almeja é evitar que seja o litigante 

surpreendido pela eventual desídia de seu advogado. Precedentes STJ. 5 

¬ Apelação improvida. Sentença mantida. (TJCE; APL 

0001371-30.2006.8.06.0136; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sérgia Maria 

Mendonça Miranda; DJCE 22/07/2014; Pág. 41).” (grifo nosso). Insta 

esclarecer, que a extinção do processo por abandono da causa nas 

ações do Juizado Especial, não depende de prévia intimação pessoal do 

autor para suprir a falta em 05 (cinco) dias, conforme preceitua o § 1º do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que o artigo 51, § 1º, da 

lei n.º 9.099/95 prescreve que a extinção do processo independerá de 

prévia pessoal das partes, senão vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, inciso III do Código Processo Civil. Sem custas. 

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-93.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE SANTOS ALCANTARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000671-93.2019.8.11.0022. INTERESSADO: THIAGO PEREIRA 

GARAVAZO REQUERIDO: SIMONE SANTOS ALCANTARA S E N T E N Ç A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. As partes peticionaram em ref. 

25901702 informando que entabularam acordo, motivo pelo qual requerem 

a homologação do acordo. 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 na 

ref. 25901702. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-51.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI JOSE GAZOTTO (REQUERENTE)

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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010157-51.2017.8.11.0022. REQUERENTE: SIDNEI JOSE GAZOTTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A S E N T E N Ç A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, “in fine”, da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se 

de ação de comum com pedido de liminar proposta Sidnei José Gazotto em 

face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte reclamante devidamente intimada para comparecer a audiência de 

conciliação designada, esta deixou de comparecer na referida audiência, 

conforme se observa em ID 26548053 e 26573807. É certo que essa 

atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser tomado em 

consideração pelo julgador no momento de proferir sentença. Se o autor 

apesar de devidamente intimado, deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, os autos serão extintos sem julgamento do 

mérito, conforme dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Ademais, o 

Enunciado n.º 20 do FONAJE, dispõe obrigatoriedade da parte comparecer 

pessoalmente nas audiências, senão vajamos: "O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto." A jurisprudência é assente neste sentido, 

senão vejamos: “64333840 - JUIZADO ESPECIAL. Ausência do autor e seu 
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procurador em audiência de instrução e julgamento, embora pessoalmente 

intimados. Pedido expresso do réu para extinção do feito. Sentença, 

contudo, acolhendo o pedido, sequer fazendo menção ao fato. Incidência 

do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 20 do fonaje. Recurso 

conhecido e provido. Se o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências o processe será extinto. As audiências a que a Lei se refere 

são tanto a de conciliação quanto a de instrução e julgamento. O 

dispositivo em questão (artigo 51, inciso I) é de clareza meridiana, 

tornando obrigatória a presença do autor nessas audiências, sequer se 

admitindo seja representado no ato por advogado, por mais especiais que 

sejam os poderes inseridos na procuração, porquanto o princípio básico 

da justiça especial é a conciliação das partes e nada melhor do que a 

reunião das mesmas para a obtenção de um possível acordo. (TJSC; Rec. 

2008.300201-8; São Carlos; Terceira Turma de Recursos Cíveis e 

Criminais; Rel. Juiz Selso de Oliveira; DJSC 23/04/2010; Pág. 450). (grifo 

nosso).” Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais, diante do que dispões o 

§2º do artigo 51, da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, proceda-se 

às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-84.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000788-84.2019.8.11.0022. REQUERENTE: KASSIA SILVA BRITO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. S E N T E N Ç A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação de comum com 

pedido de liminar proposta Kássia Silva Brito em face de Telefônica Brasil 

S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte reclamante devidamente intimada para comparecer a 

audiência de conciliação designada, esta deixou de comparecer na 

referida audiência, conforme se observa em ID 21577161 e 25598022. É 

certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença. 

Se o autor apesar de devidamente intimado, deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, os autos serão extintos sem 

julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95. 

Ademais, o Enunciado n.º 20 do FONAJE, dispõe obrigatoriedade da parte 

comparecer pessoalmente nas audiências, senão vajamos: "O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto." A jurisprudência é 

assente neste sentido, senão vejamos: “64333840 - JUIZADO ESPECIAL. 

Ausência do autor e seu procurador em audiência de instrução e 

julgamento, embora pessoalmente intimados. Pedido expresso do réu para 

extinção do feito. Sentença, contudo, acolhendo o pedido, sequer fazendo 

menção ao fato. Incidência do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 

nº 20 do fonaje. Recurso conhecido e provido. Se o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências o processe será extinto. As 

audiências a que a Lei se refere são tanto a de conciliação quanto a de 

instrução e julgamento. O dispositivo em questão (artigo 51, inciso I) é de 

clareza meridiana, tornando obrigatória a presença do autor nessas 

audiências, sequer se admitindo seja representado no ato por advogado, 

por mais especiais que sejam os poderes inseridos na procuração, 

porquanto o princípio básico da justiça especial é a conciliação das partes 

e nada melhor do que a reunião das mesmas para a obtenção de um 

possível acordo. (TJSC; Rec. 2008.300201-8; São Carlos; Terceira Turma 

de Recursos Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Selso de Oliveira; DJSC 

23/04/2010; Pág. 450). (grifo nosso).” Ante o exposto, e por tudo que nos 

autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, diante do que dispões o §2º do artigo 51, da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-35.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA DA SILVA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000175-35.2017.8.11.0022. REQUERENTE: LUCAS PEREIRA DA SILVA 

DE MEDEIROS REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a 

parte exequente abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo 

que esta foi intimada em ref. 25142036 para informar o endereço da parte 

ré, no entanto deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação. É 

certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença. 

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III, do Código do Processo Civil. Insta esclarecer, que a 

extinção do processo por abandono da causa nas ações do Juizado 

Especial, não depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a 

falta em 05 (cinco) dias, conforme preceitua o § 1º do artigo 485 do 

Código de Processo Civil, uma vez que o artigo 51, § 1º, da lei n.º 9.099/95 

prescreve que a extinção do processo independerá de prévia pessoal das 

partes, senão vejamos: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Ante o 

exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do Código Processo Civil c.c. 51, § 1º, da Lei n.º 9.099/95. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-19.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (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):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000232-19.2018.8.11.0022. REQUERENTE: MARCELO SIMAO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 
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Embargos de Declaração interposta pela promovida TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, visando sanar a omissão existência na sentença prolatada. Pois bem. 

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil. Os pressupostos dos embargos de 

declaração são a contradição, obscuridade, omissão ou dúvida existentes 

nas decisões, sentenças e acórdãos. Após atenta análise aos embargos 

interpostos, não se verifica a existência de qualquer contradição, omissão 

ou obscuridade na sentença proferida em ref. 19206949, haja vista que os 

fundamentos expostos pela reclamada visa a modificação do 

entendimento exposto na sentença. Ademais, os fundamentos dos 

embargos foram rejeitados expressamente na sentença prolatada. Diante 

disso, uma vez que as omissões, contradições, obscuridades e dúvidas, 

previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição de 

embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, devendo 

o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio de 

outra via, que não a ora intentada, devendo a decisão persistir tal como 

está lançada. Pelos argumentos acima expostos, conheço dos embargos 

de ref. 21786623 e, rejeitou-os, visto que, na sentença proferida em ref. 

19206949 não se vislumbra qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 006/2020-DF

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, 

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Poconé/MT, no uso de 

suas atribuições legais e;

 Considerando a necessidade de formar a Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos – CPAD, nos termos da Recomendação nº 37, 

de 15 agosto de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda 

aos órgãos do Poder Judiciário a observância das normas de 

funcionamento do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do 

Poder Judiciário (PRONAME);

Considerando ainda a determinação proferida nos autos do Processo 

Administrativo nº 96/2013 (0036427-62.2013), que estabelece que as 

Comarcas do Estado deverão designar os membros de suas respectivas 

Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos – CPAD;

Considerando a necessidade premente de padronização do espaço 

destinado ao Arquivo do Fórum desta Comarca.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores:

1. Aroldo Francisco de Paula Júnior, Gestor Geral, matrícula 4948, Membro 

responsável pela unidade de gestão documental;

2. Wender Vinicius Evangelista da Silva, Analista Judiciário - Gestor 

Administrativo, matrícula 37.446, Presidente;

3. Antônio José Izidro da Silva, Analista Judiciário - Gestor Judicial, 

matrícula 32.634, membro;

4. Genise Cecília de Almeida Lobo, Técnico Judiciário, matrícula 3379, 

membro;

5. Marizeti Glória de Oliveira Carvalho, Auxiliar Judiciário, matricula 4684, 

membro;

6. Pedro Paulo de Arruda, Auxiliar Judiciário, matrícula 1442, membro.

Art. 2º - Publica-se e cumpra-se, remetendo cópia a Presidente da 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do Poder Judiciário.

P.R. Cumpra-se.

 Poconé, 11 de fevereiro de 2020.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES - Nº 02/2020/DF

A Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Poconé/MT, Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, no uso de suas 

atribuições legais impostas pelo Provimento n. 29/2019/CGJ, 

consubstanciado na Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012, do 

Conselho Nacional de Justiça,

RESOLVE:

CONVOCAR as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 

sediadas nesta unidade judiciária para participarem do Cadastro e 

Habilitação, com a finalidade de obter recursos financeiros oriundos da 

prestação pecuniárias, das composições civis, das transações penais e 

suspensão condicional dos processos realizados nesta Vara de 

Execução Penal ou Juizado Especial Criminal.

1. Dos Objetivos:

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado 

Criminal, enquanto instância do poder judiciário quanto à destinação dos 

recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 

alternativas;

b) Selecionar as entidades candidatas com objetivo de prestar apoio 

financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse 

público e que se adequem as exigências da Resolução nº 154 do CNJ;

c) Contribuir para o 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 psicoativas;

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 instâncias do poder Judiciário;

c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

d) Fundações e Instituições empresariais;

e) Organizações internacionais;

f) Entidades que não possuem 01 ano de funcionamento;

g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca;

h) Órgãos ou Fundações da administração direta do governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

2.2. Do prazo e local da inscrição:

O prazo para instituições públicas e/ou privadas com finalidade social 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 da Diretoria.

3. Da documentação:

As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os 

documentos descritos no artigo 1.625 da CNGC.

3.1. Da Seleção e divulgação do resultado:

a) Todos os cadastros 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. Da 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, contado do prazo da 

publicação as listas das entidades que estão com os cadastros regulares;

b) Após analise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.

Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e questões 

referentes a este Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca de Poconé/MT.

O contato também poderá ser através dos telefones 65 3345 

1507/1919/2022 ou e-mail pocone@tjmt.jus.br. Os casos omissos serão 

decididos por este juízo.

Poconé/MT, 18 de fevereiro de 2020.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito e Diretora 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

Anexos I, II e III

Vara Única
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001830-53.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (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))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 05 

de Março de 2020, às 09h 00min. SALA 03 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: Poconé-MT, CEP: 78.175-000, Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001633-98.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LOUSENEIDE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA SIQUEIRA GOMES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001633-98.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

ANTONIA LOUSENEIDE GOMES REQUERIDO: SARA SIQUEIRA GOMES 

DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida DECISAO nos seguintes termos: 

Considerando que a defensoria atuou nos autos apartados em defesa de 

terceiros, NOMEIO Luis Laurembeg Eubank de Arruda OAB/MT: 4.493 

militante nesta Comarca como curadora da interditanda na forma do artigo 

1.182 do CPC. Intime-se o nomeado acerca do encargo e para impugnar o 

pedido no prazo de cinco dias. 2. Defiro o requerimento formulado pelo MP 

e nomeio como perito “ad hoc” o Médico Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, 

Médico, para que seja realizada a pericia no dia 06 de Março as 11h50min, 

respondendo os quesitos anexos. Intime-se o Perito acerca do encargo 

ora atribuído. 3. Com o aporte do laudo, VISTAS ao Ministério Público para 

manifestação. 4. Após, INTIMEM-SE a parte requerente e a curadora da 

interditanda. 5. Determino que seja feito ESTUDO PSICOSSOCIAL na 

residência da interditanda e na residência do Senhor Terezinho Arcanjo da 

Silva. 6. Intime-se o perito para apresentar proposta de honorários, 

advertindo o mesmo que a parte esta sob assistência judiciaria. Com a 

juntada dos laudos, expeça-se certidão para o pagamento dos honorários. 

7. Em seguida, CONCLUSOS. Quesitos do juízo 1- O interditando(a) possui 

algum tipo de doença mental? 1 a - em caso positivo, qual? 1 b – quais 

seus sintomas? 1 c- quais as manifestações exteriores? 1 d – quais as 

conseqüências no comportamento social do interditando? 1 e – outras 

observações que os senhores peritos acharem conveniente anotar 2 – Em 

virtude dessa doença mental, o interditando é inteiramente capaz de 

praticar atos da vida civil? 2 a – Em caso positivo, por quê? 2 b – em caso 

negativo, por quê? 3- Em virtude dessa doença mental o interditando é 

relativamente capaz de praticar atos da vida civil? 3 a – Em caso positivo, 

por quê? 3 b – em caso negativo, por quê? 4 – O interditando(a) 

apresentava desenvolvimento mental incompleto? 4 a – Em caso positivo, 

em que consiste? 4 b – em caso positivo, quais são suas manifestações 

exteriores? 4 c – em caso positivo, o que produz em sua mente? 4 d – 

outras observações pertinentes 5 – Em virtude do desenvolvimento mental 

incompleto, o interditando é relativamente capaz de praticar atos da vida 

civil? 5 a – Em caso positivo, em que consiste? 5 b – em caso positivo, 

quais são suas manifestações exteriores? 5 c – em caso positivo, o que 

produz em sua mente? 5 d – outras observações pertinentes 06 – Possui 

o interditando(a) algum tipo de perturbação de saúde mental 06 a – em 

caso positivo, qual? 06 b – em caso positivo, originada de que fatores? 06 

c – em caso positivo, quais as influências na mente do interditando? 06 d – 

em caso positivo, quais as conseqüências no comportamento social do 

interditando? 07- Outras observações que o Sr. Perito achar conveniente 

anotar. Quesitos MP 1- Se em caso da interditanda possuir 

desenvolvimento mental incompleto ou possuir perturbação de doença 

mental, a mesma é inteiramente incapaz de praticar atos da vida civil? 2- 

Se em caso da interditanda possuir desenvolvimento mental incompleto ou 

possuir perturbação de doença mental, a mesma é relativamente incapaz 

de praticar atos da vida civil? Quesitos da requerente 1- Caso seja 

constatado problema de saúde, qual é a CID10 das doenças ou da doença 

que a comete? 2- Essas problemas que afetam a interditanda caso 

positivo, a impedem de trabalhar ou ter sua vida independente, de que 

forma? 3- Diante da idade, capacidade intelectual e condições de saúde a 

interditanda pode ser enquadrada no mercado de trabalho? 4- Se a 

doença que a comete necessita de medicamentos? 5- Se esses 

medicamentos utilizados em longo período causam alguma contra 

indicação que possam afetar a vida da interditanda? Saem os presentes 

devidamente intimados da presente decisão. Nada mais foi dito e nem 

perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, 

após lido, vai devidamente assinado por mim e pelos presentes. KÁTIA 

RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000145-74.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOADIR DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT15652-O (ADVOGADO(A))

THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO OAB - MT15663-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOALENE GUIMARAES OLIVEIRA (LITISCONSORTES)

ODINATRE MACIEL DE OLIVEIRA (LITISCONSORTES)

EVELYN CRISTINA GUIMARAES OLIVEIRA - ME (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000145-74.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

JOSE JOADIR DO AMARAL REU: EVELYN CRISTINA GUIMARAES 

OLIVEIRA - ME LITISCONSORTES: ODINATRE MACIEL DE OLIVEIRA, 

JOALENE GUIMARAES OLIVEIRA DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação de 

Despejo com Pedido de Tutela de Urgência c/c Declaratória de Rescisão 

de Contrato de Locação proposta por JOSÉ JOADIR DO AMARAL em face 

de EVELYN CRISTINA GUIMARÃES OLIVEIRA ME. Narra a inicial que as 

partes firmaram contrato de locação de imóvel para fins comerciais, sendo 

o último com data de término em 01 de janeiro de 2019. Em 20 de dezembro 

de 2019 o requerente notificou a requerida para dar fim ao contrato de 

locação, contudo, esta se recusa a sair do imóvel. Anoto que houve 

propositura de ação pela requerida (nº 1000040-97.2020.811.0028), 

buscando a renovação do aluguel pela via judicial, assim, se faz 

necessária a análise conjunta dos feitos, a fim de evitar decisões 

conflitantes. Comprovou a parte autora a notificação extrajudicial. Por fim, 

requer em sede de tutela de urgência, a concessão do despejo da 

requerida, tendo em vista a intenção de alugar à terceiro. Aditou o pedido 

inicial, requerendo cumulativamente em sede de tutela antecipada, a 

restituição do imóvel no estado em que recebeu. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O art.300 do CPC prevê o 

seguinte: 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. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Nesse 

diapasão, restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito do 

requerente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante 

a juntada do contrato de locação com data de 09 de março de 2015, bem 

como a notificação extrajudicial datada de 16 de dezembro de 2019, com o 
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prazo para desocupação de 30 dias. Apesar do decurso de tempo, a 

parte requerida se recusa a deixar o imóvel, tendo contra notificado o 

requerente e proposto a ação para renovatória de aluguel não residencial. 

Consoante dispõe o art. 59 da Lei n. 8.245/1991, cabe o despejo liminar, 

em caso de fim do contrato de imóvel de locação: “Art. 59. Com as 

modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito 

ordinário. § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: [...] VIII – o término do prazo da locação 

não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do 

termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de 

retomada; Conforme artigo supra, o pedido da autora se pauta na 

existência de interesse no fim do contrato de locação, aliado ao fim da 

duração do contrato, razão pela qual, o pedido merece acolhimento, uma 

vez que está em consonância com o previsto na legislação vigente. Aliado 

a isso, afirma o proprietário/requerente que pretende alugar para outro 

interessado, justificando a ausência do pedido. Cumpre mencionar que, 

quanto a ação de renovação, esta deixou de cumprir o prazo do §5º do 

art. 51, da Lei 8.245/91: Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao 

comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, 

desde que, cumulativamente: [...] § 5º Do direito a renovação decai aquele 

que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis 

meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato 

em vigor. Assim, considerando a data término do contrato em 19.01.2019, 

a locatária tinha prazo até 01.07.2018 para protocolar a renovatória de 

aluguel e ter direito ao deferimento da tutela antecipada, contudo, a ação 

foi proposta apenas no corrente ano. Portanto, a tutela de urgência será 

indeferida naqueles autos. Ademais, acerca da locação de imóvel não 

residencial, a Lei 8.254/91 prevê ainda: Art. 56. Nos demais casos de 

locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno 

direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou 

aviso. Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário 

permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, 

presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem 

prazo determinado. Art. 57. O contrato de locação por prazo 

indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos 

ao locatário trinta dias para a desocupação. Dessa forma, ausente ainda 

outro requisito do art. 51 da Lei 8.245/91 por parte da requerida, uma vez 

que, com a permanência tácita, o contrato deixou de ter prazo 

determinado. Assim, no que tange ao direito do requerente, aplica-se ainda 

o art. 57 do mesmo codex. Assim, a parte autora logrou êxito em 

comprovar a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que cumpriu 

o regramento previsto na legislação aplicável ao caso. Anoto que já houve 

apresentação da caução, nos termos do art. 59, §1º da Lei das Locações. 

Assim, o pedido do autor preenche todos os requisitos legais e merece 

deferimento. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de 

determinar que a requerida se retire do imóvel do requerente, no prazo de 

15 dias (art. 59, §3º Lei 8.425/91), devendo restituir a propriedade no 

estado em que recebeu, salvo as deteriorações do seu uso normal (art. 

23, III da Lei 8.425/91), com fundamento no art. 300 do CPC. Considerando 

que já fora depositada a caução, lavre-se respectivo termo. Remetam-se 

os autos ao Conciliador/Mediador na forma do art.334 do CPC, intimando o 

autor para que compareça à audiência designada acompanhado de 

advogado, bem como cite-se e intime-se o réu para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do CPC ou havendo 

desinteresse na realização da audiência, deverá peticionar conforme o 

disposto no §5º do artigo 334 da mesma lei. Intime-se o autor nos termos 

do §3º do art.334 do CPC. Consigne-se nas intimações as advertências 

contidas no art. 334, §8º e art. 344, ambos do CPC. Apense aos autos de 

nº 1000040-97.2020.811.0028. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1000040-97.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN CRISTINA GUIMARAES OLIVEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOADIR DO AMARAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000040-97.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

EVELYN CRISTINA GUIMARAES OLIVEIRA - ME REU: JOSE JOADIR DO 

AMARAL DECISÃO Trata-se de Ação Renovatória de Aluguel não 

Residencial c/c Tutela Antecipada proposta por EVELYN CRISTINA 

GUIMARÃES OLIVEIRA ME em face de JOSÉ JOADIR DO AMARAL. Aduz a 

autora que firmou contrato de aluguel com o requerido desde 31 de janeiro 

de 2013. O contrato foi renovado em 01 de janeiro de 2017, com data fim 

em 01 de janeiro de 2019, tendo permanecido de forma tácita após o 

vencimento. Afirma que faz jus ao deferimento da tutela antecipada, tendo 

em vista que se amolda aos requisitos do art. 51 da Lei das Locações. O 

requerido, por sua vez, ingressou com a ação de despejo, evidenciando 

seu animus de colocar fim a relação contratual (autos nº 

1000145-74.2020.811.0028). A requerente acostou aos autos o contrato 

de locação e a contra notificação extrajudicial, relatando que estaria sob a 

égide do art. 51 da Lei 8.245/91. É o relatório. Decido. Os contratos, de 

modo geral, são negócios jurídicos constituídos através do acordo de 

vontade das partes envolvidas, que estabelecem os parâmetros nos quais 

seu vínculo estará pautado. Decorrido o prazo estipulado, a relação 

contratual chegará a seu termo e estará extinta a eficácia do negócio 

jurídico. A cláusula de renovação é convencionada entre as partes de 

forma que esteja subordinada a um determinado acontecimento, que pode 

ser certo, quando há determinação de data ou prazo para a cessão dos 

efeitos do ato negocial, como ocorre no caso em tela, ou incerto, quando a 

data for indeterminada. A parte requerida notificou a autora de forma 

escrita, informando que não renovaria o contrato, e que, dessa forma, 

deveria entregá-lo quando da data do seu vencimento. A tutela antecipada 

poderá ser concedida desde que presentes os requisitos da medida 

antecipatória, constantes no art. 303, do Novo Código de Processo Civil. 

Também é importante destacar que a cláusula de renovação automática é 

intimamente ligada à Ação Renovatória. Esta cláusula, de acordo com o 

disposto no art. 51 da Lei nº 8.245/1991, dispõe que para que seja 

concedida judicialmente a renovação da locação, é necessária a presença 

de três requisitos no negócio jurídico, quais sejam: (I) o contrato a renovar 

tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; (II) o prazo 

mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos 

contratos escritos seja de cinco anos; e (III) o locatário esteja explorando 

seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três 

anos. Sendo assim, é imprescindível a existência desses três requisitos 

para que a locatária possa exercer judicialmente o direito à renovação. 

Nesse diapasão, não vislumbro nos autos prova acerca da soma dos 

prazos ininterruptos dos contratos de locação, tendo em vista que 

mediante a permanência da autora no imóvel de forma tácita, o contrato se 

tornou por tempo indeterminado, nos termos do art. 56 da Lei 8.245/91. 

Aliado a isso, o §5º do art. 51 da mesma lei, previa prazo decadencial para 

a propositura da ação, o qual não foi respeitado pela requerente: Art. 51. 

Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a 

renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: [...] § 

5º Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no 

interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à 

data da finalização do prazo do contrato em vigor. Assim, considerando a 

data término do contrato em 19.01.2019, a requerente tinha prazo até 

01.07.2018 para protocolar a renovatória de aluguel e ter direito ao 

deferimento da tutela antecipada, contudo, a ação foi proposta apenas no 

ano de 2020. Assim, ausentes os requisitos exigidos pela Lei de Locações 

para fins de concessão da tutela antecipada na ação renovatória de 

aluguel. Desse modo, com fundamento no art. 300 no CPC/2015, INDEFIRO 

a antecipação de tutela pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos 

legais. Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador na forma do art.334 

do CPC, intimando o autor para que compareça à audiência designada 

acompanhado de advogado, bem como cite-se e intime-se o réu para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do CPC ou 

havendo desinteresse na realização da audiência, deverá peticionar 

conforme o disposto no §5º do artigo 334 da mesma lei. Intime-se o autor 

nos termos do §3º do art.334 do CPC. Consigne-se nas intimações as 

advertências contidas no art. 334, §8º e art. 344, ambos do CPC. Apense 

aos autos de nº 1000145-74.2020.811.0028. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-13.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000259-13.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:MILTON DA 

CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELSON ELIAS DE ARRUDA 

POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO 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 Poconé Data: 

31/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 18 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: 1000261-80.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESIVAL ELIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000261-80.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JESIVAL ELIAS 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELSON ELIAS DE 

ARRUDA 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: Conciliação Juizado Poconé Data: 

31/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 18 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: 1000262-65.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLY DE LIMA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA SOUZA SANTOS 94104131172 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000262-65.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:RAFAELLY DE 

LIMA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ GUILHERME FELIX 

LENZI POLO PASSIVO: ANA LUCIA SOUZA SANTOS 94104131172 

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 Poconé Data: 31/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 18 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000447-67.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000447-67.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 597.630,65 ESPÉCIE: 

[Corretagem]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S.A. Endereço: RUA JOSÉ GERALDO FERREIRA, 105, 

NOTRE DAME, CAMPINAS - SP - CEP: 13092-807 POLO PASSIVO: Nome: 

JOAO LUIS DO NASCIMENTO Endereço: Fazenda Adriana, s/n, proximo 

Fazenda Adriana, Rural, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

FINALIDADE: Intimo a parte interessada para que providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, por intermédio do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do mandado de citação. PORTO DOS GAÚCHOS, 18 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-72.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARINO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-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: 

1000188-72.2019.8.11.0019. REQUERENTE: BENEDITO MARINO DA SILVA 

FILHO. REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT Vistos. 

Cuida-se de Ação de indenização por danos morais proposta pelo 

BENEDITO MARINO DA SILVA FILHO em face de COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS UNIVALES – SICREDI UNIVALES 

MT/RO, ambos qualificados. Entre um ato e outro, fora proferida sentença 
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parcialmente procedente, condenando a parte requerida ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Os 

autos foram remetidos à conclusão para fins de deliberação da pleiteada 

gratuidade e, consequente, recebimento do recurso inominado interposto 

pela parte reclamante. 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, antes de analisar o pedido de 

gratuidade da justiça, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, junte aos autos, cópia de holerite, 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 e indeferimento. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação da parte requerente, certifique-se e tornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Porto dos Gaúchos, 17 

de fevereiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação 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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002561-53.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALVES DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002561-53.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): DALVA ALVES DE ABREU REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos 

relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos 

processuais e a condições que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais 

e materiais, RECEBO a inicial. Outrossim, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita a requerente 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. Desta 

forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, visto que é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Procuradores do INSS. Portanto, CITE-SE a autarquia requerida para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto Alegre do 

Norte/MT, 17 de fevereiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000226-27.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR CESAR SOUSA BATISTA OAB - GO56037 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. H. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000226-27.2020.8.11.0059. REQUERENTE: NATHALIA GABRIELLY DE 

SOUSA BATISTA REQUERIDO: RICARDO NASCIMENTO HOFFMANN 

Vistos, etc. Recebo a inicial e designo audiência de conciliação para o dia 

01 de abril de 2020, às 14h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002000-29.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO MOTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001927-57.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARREIRA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002033-19.2019.8.11.0059
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Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 1000585-11.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INOCENCIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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 PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000585-11.2019.8.11.0059. REQUERENTE: INOCENCIO GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Em análise aos autos, verifica-se que mesmo 

sendo devidamente intimada por meio de seu advogado a parte autora não 

compareceu a audiência de conciliação. Cumpre destacar que o 

enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. Em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Homologada, intimem-se as 

partes, através de seus patronos. P.R.I.C. MATHEUS ROOS Juiz Leigo 

Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000051-33.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000051-33.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, Considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça juntada 

no ID 29364078, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o recolhimento da 

complementação da diligência no valor de R$ 272,57, mediante a emissão 

de guia junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial subscritor da referida certidão, para 

recebimento dos valores, conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ 

Porto Alegre do Norte, 18 de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001745-71.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO AQUINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FARIA NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 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, 18 de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000227-12.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS FERREIRA VILASBOA OAB - GO40676 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000227-12.2020.8.11.0059. 

AUTOR: MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS Vistos, etc. Compulsando os 

autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. MARIA APARECIDA 

RODRIGUES PEREIRA, devidamente qualificada, ajuizou Ação 

Previdenciária para concessão de aposentadoria por idade rural, em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Inicialmente, pleiteou a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a antecipação de 

tutela, a fim de ser-lhe concedido benefício assistencial, sob o argumento 

de que desempenha, desde tenra idade, atividades de rurícola em regime 

de economia familiar e que estando preenchidos todos os requisitos para 

o deferimento, fatalmente, a sentença será procedente. Junto com a inicial, 

juntou documentos. É o breve relato. Fundamento. A tutela de urgência 

consistente na implantação do benefício previdenciário solicitado, ao 

menos neste momento processual, deve ser INDEFERIDO. É que a tutela 

pleiteada antecipadamente na inicial demanda a análise dos elementos de 

prova em sede de cognição exauriente, ou seja, baseada em juízo de 

certeza a ser proferido após a angularização processual e formação do 

contraditório. Compulsando os autos, verifica-se que não restou 

demonstrado, ainda que em sede de cognição sumária, qualquer dado 

empírico mais concreto que tenha o condão de espelhar o efetivo 

desempenho de atividade rural da Requerente. Não se desconhece o fato 

de que o benefício pleiteado possui natureza alimentar. Porém, com a 

devida vênia ao nobre causídico, este simples fato, não tem, por si só, 

idoneidade suficiente para o deferimento do benefício. Caso fosse assim, 

todas as vezes em que se pleiteasse este tipo de benefício justificaria a 

concessão da tutela, independente do preenchimento dos requisitos 

previstos para a tutela de urgência, o que não se justificaria. Desta forma, 

ao menos a meu sentir, não existem evidências sobre o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do Código 

de Processo Civil, que trata sobre a tutela de urgência. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Autor. Por 

outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 
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acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique e devolvam os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto Alegre do 

Norte/MT, 17 de fevereiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000662-54.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE DE FATIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 

1000662-54.2018.8.11.0059 CLEUNICE DE FATIMA FERREIRA INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

SAMARA COELHO DE SOUZA Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000215-95.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APRISLUSMAGNO DOS SANTOS LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000215-95.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): APRISLUSMAGNO DOS SANTOS LIRA REU: FUNDO DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença e 

conversão para aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela de 

urgência proposta por APRISLUSMAGNO DOS SANTOS LIRA em face do 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA - 

PREVICON. Aduz o requerente que é portador de sequela consolidada no 

radio mais ulna do antebraço direito – CID: 10:S52, decorrente de acidente 

automobilístico, tendo sido submetido a cirurgia. Afirma que pleiteou a 

concessão do benefício do auxílio doença por 7 vezes e, embora o último 

pedido de prorrogação do benefício tenha sido indeferido, continua 

sofrendo das limitações impostas pelas sequelas causadas pelo acidente, 

que o torna incapaz para o trabalho desde a data de 20/02/2018, 

afigurando-se como detentor do direito ao benefício de auxílio doença. 

Desta feita, requer que seja concedida medida antecipatória de urgência 

no sentido de determinar a implantação imediata do auxílio doença ou 

Aposentadoria por Invalidez. É o breve relato. Fundamento. Tratando-se 

de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final pretendida pela 

parte, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da tutela 

de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência a 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.” No caso dos autos, 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 Novo Código de Processo Civil impossibilita a concessão da 

tutela de urgência na forma pretendida. Portanto, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Novo Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, imperioso o INDEFERIMENTO do pedido de urgência da 

tutela. Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a 

que faz menção o art. 344 do Código de Processo Civil. Apresentada a 

Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, apresente 

impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Em tempo, defiro as benesses da 

assistência judiciária gratuita. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de Fevereiro 

de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000173-46.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000173-46.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): FRANCIELY ALVES OLIVEIRA REU: RAMON NAZÁRIO DA 

SILVA Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS, ajuizada por DAVI LUCAS ALVES DA SILVA, 

representado por sua genitora FRANCIELY ALVES OLIVEIRA em face de 

RAMON NAZÁRIO DA SILVA, todos qualificados nos autos. Sustenta em 

síntese, que o requerente é filho do requerido, fruto do relacionamento 

entre seus genitores, que atualmente estão separados, permanecendo o 

menor sob a guarda fática da genitora. Ocorre que, com o fim do 

relacionamento o genitor deixou de arcar com o dever de sustento do filho. 

Assim, liminarmente pede pela concessão da fixação de alimentos 

provisórios em favor do infante. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento. Quanto ao pedido liminar de fixação provisória da 

pensão alimentícia, o requisito do fumus boni iuris resta-se demonstrado, 

principalmente, pela juntada da certidão de nascimento da criança que 

comprova a paternidade do Requerido. Documento esse que torna 

transparente o dever de alimentar do requerido, conforme expressa 

previsão legal. Essa, a regra prevista no art. 1.566 do novo Código Civil: 

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: (…) IV - sustento, guarda 

e educação dos filhos. Não difere o mandamento previsto no art. 22 do 

ECA: Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação 

dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação 

de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Observa-se, 

portanto, que a obrigação alimentícia dos pais decorre do poder familiar e 

é inerente ao direito natural. Com efeito, é mesmo instintiva a noção de que 

aos pais cabe a criação da prole. No mesmo sentido, a opinião de Arnaldo 

Rizzardo: O dever de prestar alimentos integra o dever de assistência que 

incumbe aos pais. Enquanto relativamente aos demais parentes o Código 

Civil atribui a simples obrigação, no tocante aos filhos incapazes dispõe 

mais profundamente. E justamente para o melhor desempenho dessa 

importante função é que vem instituído o poder familiar. E conclui o referido 

autor: Não se pode limitar seu dever a prestar alimentos, ou a sustentar os 

filhos. Incube-lhe dar todo o amparo, envolvendo a esfera material, 

corporal, espiritual, moral afetiva e profissional, numa constante presença 

em suas vidas, de acompanhamento e orientação, de modo a 

encaminhá-los a saberem e terem condições de enfrentar a vida sozinhos.

(in Direito de Família, Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 753). (Grifo nosso). 

Resta-se comprovado também o requisito do periculum in mora em vista de 

se tratar de verba alimentar a qual se configura como de extrema 
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necessidade para o desenvolvimento vital da criança, não podendo, então, 

esperar até final do processo, uma vez que geraria prejuízos incalculáveis 

a ela. Na fixação do quantum a ser pago em razão da verba alimentícia, há 

que se levar em consideração a proporcionalidade entre as necessidades 

de quem a reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestar o 

sustento, nos termos do artigo 1.694, do Código Civil. Considerando que o 

menor está na guarda materna e encontra-se em fase de crescimento, é 

presumida uma maior necessidade de alimentos, em virtude dos gastos 

com alimentação, vestuário, educação e principalmente saúde. Em relação 

às possibilidades do alimentante, a parte autora não comprova o trabalho 

exercido por ele e nem sua renda fixa, de forma que não há como saber 

qual é a verdadeira condição financeira do requerido, de modo que a 

fixação pretendida não pode ser fixada baseada em meras afirmações e 

conjecturas. Assim, nos casos em que não está demonstrado o salário ou 

renda mensal do requerido, justo e possível é indexar os alimentos em 

percentual sobre o salário-mínimo vigente, pois se presume que seja esse 

o seu salário. Portanto, considerando o binômio necessidade/possibilidade, 

nesse caso, o quantum razoável para o pagamento da verba alimentícia 

provisória é o equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

nacional vigente. Decido. Isso posto, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO 

LIMINAR, devidamente exposto na peça exordial dos presentes autos, 

para isso: DEFIRO o pedido de assistência judiciária, formulado pela parte 

autora, por sua condição financeira atender ao art. 98 e 99, §3.º do CPC. 

CONDENO o Requerido, RAMÓN NAZÁRIO DA SILVA, ao pagamento no 

importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional vigente a título 

de ALIMENTOS PROVISÓRIOS para o filho, equivalente ao valor atual de 

R$313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos), que serão 

pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, mediante 

depósito em conta bancária que deverá ser fornecida pela parte autora. 

Em tempo, nos termos do art. 334, do NCPC, designo audiência de 

conciliação, a ser realizada no dia 31 de março de 2020, às 17h30min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). CITE-SE a parte requerida para 

comparecer a Audiência de Conciliação/mediação na data designada. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu defensor, para que 

compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo CPC). DEVE-SE advertir a 

parte requerida que caso compareça ou não compareça na audiência 

designada, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contestação, por 

petição, terá como termo inicial a data dessa audiência de conciliação (art. 

335, inciso I, do CPC) e caso não seja apresentada a contestação, será 

decretada a revelia e presumirão verdadeiros os fatos narrados na inicial 

(art. 344). INTIME-SE o Ministério Público para manifestar, conforme artigo 

178, II, do Código de Processo Civil. 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000288-04.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

NILVA GOMES DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DIVINO PEREIRA (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 Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os autos a fim de intimar o advogado Dr. Tiago Ferreira de 

Morais, OAB/MT 22588, para retirar sua CERTIDÃO DE URH, na Secretaria 

da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT. SAMARA 

COELHO DE SOUZA Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000205-51.2020.8.11.0059

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:

MARCOS VARGAS DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000205-51.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: MARCOS VARGAS DE CARVALHO Vistos, etc. I - A 

Lei nº 13.043 publicada em 13 de novembro de 2014, em seu artigo 101, 

alterou o Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, realizando 

mudanças consideráveis no procedimento aplicado as obrigações 

contratuais garantidas mediante alienação judiciária, as quais este Juízo 

passa a aplicar. O artigo 3º do Decreto-Lei no 911/1969 passa a vigorar 

com o seguinte texto: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 

que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. O § 2º do 

artigo 2º do mesmo Decreto-lei citado no artigo supra e também alterado 

pela nova lei, preceitua 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”. Verifica-se de tais 

dispositivos que em ação de busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, não obstante decorrer a mora do simples vencimento do 

prazo para o pagamento, a concessão da medida liminar pressupõe a 

prévia notificação do devedor, que a partir de agora poderá ser efetuada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ora 

Fiduciante. Porém, como o próprio §2º do artigo 2º do Decreto menciona, 

ainda que o recebimento da notificação tenha ocorrido por pessoa diversa 

do destinatário esta seria considerada como válida para fins de 

constituição em mora do devedor. No caso dos autos, a notificação foi 

realizada por carta de intimação por aviso de recebimento assinada por 

terceira pessoa, atingindo o seu objetivo, qual seja, a comprovação da 

mora. Portanto, plenamente válida, o que leva ao acolhimento da liminar 

postulada. Em razão do exposto, e considerando que a mora do requerido 

encontra-se devidamente comprovada, DEFIRO a liminar requerida. II - 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, advertindo o Sr. Oficial de 

Justiça de que no auto de busca e apreensão deverá constar o nome e o 

CPF da pessoa que ficará como fiel depositário. III - Proceda-se a restrição 

judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, referente ao veículo objeto da lide, através do Sistema 

RENAJUD, nos termos do §9°, art. 3° do Decreto-Lei no 911/1969. IV - 

Desde já fica a parte autora advertida de que não poderá alienar o bem 

objeto da lide até 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, a partir de 

quando consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem ao patrimônio do credor fiduciário, nos termos do disposto nos §§ 1° e 

2°, do art. 3°, Decreto-Lei no 911/1969. V - Pois bem, efetivada a medida, 

no prazo de 05 dias após o cumprimento da medida de busca e 

apreensão, poderá o devedor Fiduciante purgar a mora, com o pagamento 

das prestações vencidas e inadimplidas, com os acréscimos contratuais, 

bem como as vincendas (quitando o contrato), custas processuais e 

honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor devido 

atualizado da causa, para fins de purgação de mora (Art. 85, NCPC). Findo 

o prazo de 05 dias, a propriedade e posse plena e exclusiva do bem se 

consolidarão ao patrimônio do credor fiduciário. VI - Cite-se a parte ré, na 

forma requerida, para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. Deverá constar do mandado a advertência de que “se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor” (NCPC, art. 344). VII – Faça 

constar do mandado que o devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos sob pena de aplicação de multa diária. VIII - 

Autorizo o Senhor Oficial de Justiça a proceder, em sendo necessário, de 

acordo com o que prevê o artigo 212, §2° do Código Processo Civil e 

requisitar reforço policial, arrombamento. Intime-se. Cumpra-se, realizando 

e expedindo o necessário. Às providências. Porto Alegre do Norte – MT, 

18 de Fevereiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Comarca de Porto Esperidião
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-08.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MIRANDA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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. 1000127-08.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 38.160,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, Citação, Antecipação de Tutela / 

Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: NEIDE MIRANDA MENACHO Endereço: Feliciano Pinto 

de Miranda, 506, centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Rua Coronel José 

Dulce, 234, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 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: 

16:00 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, 18 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.

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000690-22.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIE BATISTA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

Vistos. Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil. Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 

e artigo 98, do Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da 

gratuidade da justiça. Anote-se. A eventual concessão de liminar (art. 300 

no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei nº 12.106/2009) ou de antecipação de 

tutela (art. 294 do CPC/2015) que redunde na concessão, manutenção ou 

elevação de benefício previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional 

(de servidor civil ou militar) exige, além do apoio em possível norma 

expressa, um contexto fático-jurídico que evidencie - em cognição 

sumária/cabal - a conjunção de juridicidade (jurisprudência qualificada de 

apoio) com o risco da demora, tal não sendo possível, pois, se exige 

interpretação criativa de regra expressa e/ou criação de norma ou a 

desconsideração das conclusões da possível fase administrativa, que se 

aliam à necessidade de intrincada cognição exauriente (profunda 

instrução e dialética). Assim, considerando-se a NECESSIDADE DE 

PRESERVAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO, bem como a CONCRETA 

POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido 

liminar requerido. Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato 

Grosso/AGU, cite-se a autarquia requerida, mediante remessa dos autos 

via postal, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 

285 e art. 319, ambos do Código de Processo Civil. Em atenção ao Ofício 

Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão. Após, 

tornem conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000689-37.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MALLMANN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos. Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil. Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 

e artigo 98, do Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da 

gratuidade da justiça. Anote-se. A eventual concessão de liminar (art. 300 

no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei nº 12.106/2009) ou de antecipação de 

tutela (art. 294 do CPC/2015) que redunde na concessão, manutenção ou 

elevação de benefício previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional 

(de servidor civil ou militar) exige, além do apoio em possível norma 

expressa, um contexto fático-jurídico que evidencie - em cognição 

sumária/cabal - a conjunção de juridicidade (jurisprudência qualificada de 

apoio) com o risco da demora, tal não sendo possível, pois, se exige 

interpretação criativa de regra expressa e/ou criação de norma ou a 

desconsideração das conclusões da possível fase administrativa, que se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068119/2/2020 Página 454 de 491



aliam à necessidade de intrincada cognição exauriente (profunda 

instrução e dialética). Assim, considerando-se a NECESSIDADE DE 

PRESERVAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO, bem como a CONCRETA 

POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido 

liminar requerido. Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato 

Grosso/AGU, cite-se a autarquia requerida, mediante remessa dos autos 

via postal, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 

285 e art. 319, ambos do Código de Processo Civil. Em atenção ao Ofício 

Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão. Após, 

tornem conclusos. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000228-65.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS CARLOS DIAS TORRES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA GOMES OAB - MT22500/O (ADVOGADO(A))

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020 A Sua Excelência o Senhor Assunto: 

Encaminhando decisão Senhor Juiz(a): Por ordem do Excelentíssimo 

Senhor Desembargador MÁRCIO VIDAL, Relator, encaminho a Vossa 

Excelência, para conhecimento e providências necessárias, cópia da 

decisão extraída dos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 

1007049-34.2019.8.11.0000, em que figura como AGRAVANTE: ELIS 

CARLOS DIAS TORRES BRAGA e AGRAVADO: MUNICIPIO DE 

QUERENCIA. Respeitosamente, SILBENE NUNES DE ALMEIDA Diretora da 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (autorizada a assinar pela 

Resolução nº 18/13, de 17/10/13) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO S/N° - CPA CAIXA 

POSTAL 1071 – CUIABÁ – MT – CEP: 78.050-970 – TELEFONE PABX: (65) 

3617-3000 PRIMEIRA SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 

T E L E F O N E :  6 5  3 6 1 7 - 3 0 8 9  -  6 5  3 6 1 7 - 3 1 5 6  -  E - M A I L : 

primeira.secretariadireitopublicoecoletivo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-58.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA DE CARVALHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

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 REDESIGNAR PARA O DIA 03 /04/2020, às 17h (MT), a 

audiência anteriormente designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-43.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA DE CARVALHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

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 REDESIGNAR para o dia 03/04/2020, às 17:15(MT), a 

audiência anteriormente designada

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-28.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA DE CARVALHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

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 REDESIGNAR a audiência anteriormente designada, 

para o dia 03/04/2020, às 17:30(MT) .

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000747-43.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAES GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA COSTA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000747-43.2019.8.11.0079. REQUERENTE: SERGIO PAES GOUVEIA 

REQUERIDO: SILVANA COSTA SILVA Vistos. A despeito de a verba 

alimentícia ter sido pactuada nos autos de código 50382 (id. 20984177), 

para evitar eventual nulidade processual e efetivamente tutelar o interesse 

do menor, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para intervenção 

na qualidade de fiscal da lei (art. 178, II, do CPC). Após, conclusos para 

deliberação quanto à revelia da requerida. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001065-26.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001065-26.2019.8.11.0079. AUTOR(A): EDNA PEREIRA DE SOUZA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a 

certidão de id. 28054965, nos termos do art. 320 do CPC, INTIME-SE a 

parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento (parágrafo único, art. 321 do CPC). CERTIFIQUE-SE acerca 

do correto cadastramento do patrono da autora nos autos para fins de 

receber intimações. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000741-36.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

CIFENSA COM E IND DE FERROS N S APARECIDA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER JOSE DOMINGOS OAB - GO43340 (ADVOGADO(A))
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JANA BATISTA HASSEL MENDES OAB - GO50171 (ADVOGADO(A))

SANDRA CANDIDA DA SILVA OAB - GO29366 (ADVOGADO(A))

TYRONE GUIMARAES OAB - GO41586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. LOPES - ME (REU)

ELIZETE DOS SANTOS ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000741-36.2019.8.11.0079. AUTOR(A): CIFENSA COM E IND DE FERROS 

N S APARECIDA LTDA REU: N. P. LOPES - ME, ELIZETE DOS SANTOS 

ARAUJO Vistos. Trata-se de ação monitória proposta por Cifensa 

Comércio e Indústria de Ferros Nossa Senhora Aparecida Ltda em face de 

NP Lopes (Serralheria Lopes) e Elizete dos Santos Araújo. Obteve-se 

êxito na citação da requerida Elizete dos Santos Araújo (id. 25789592). 

Porém, não houve êxito na citação do requerido NP Lopes (id. 26168186). 

Logo, INTIME-SE a requerente para se manifestar acerca das certidões do 

oficial de justiça, no prazo de 15 dias. Oportunamente, impulsione-se para 

citação do requerido ainda faltante. Certifique-se o eventual decurso de 

prazo. Após, conclusos. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001051-42.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO OAB - MT20480/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NASCIMENTO AMERICO (RECONVINDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001051-42.2019.8.11.0079. REQUERENTE: LUCELIA LOPES DE OLIVEIRA 

RECONVINDO: RAIMUNDO NASCIMENTO AMERICO Vistos. Considerando a 

certidão de id. 28056217, nos termos do art. 320 do CPC, INTIME-SE a 

parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento (parágrafo único, art. 321 do CPC). CERTIFIQUE-SE acerca 

do correto cadastramento do patrono da autora nos autos para fins de 

receber intimações. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001044-50.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LUISLEN DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA ASSIS SILVEIRA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001044-50.2019.8.11.0079. AUTOR(A): LUISLEN DOS SANTOS 

RODRIGUES REU: CAMILA ASSIS SILVEIRA SANTOS Vistos. 

Considerando a certidão de id. 28252290, nos termos do art. 320 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento (parágrafo único, art. 321 do CPC). CERTIFIQUE-SE 

acerca do correto cadastramento do patrono do autor nos autos para fins 

de receber intimações. Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000971-62.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

INES JOSE ANTUNES (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 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 a parte requerente para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 18/02/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000656-34.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA DIAS TAVARES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 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 a parte requerente para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 18/02/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000771-55.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. T. (REQUERENTE)

F. L. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. D. R. B. -. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000771-55.2019.8.11.0052. 

REQUERENTE: FLAVIO LEMES DE JESUS, GENECI FERREIRA TIENGO 

REQUERIDO: JUÍZO DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT Relatório Aqui se 

tem medida proposta por Flávio Lemes de Jesus e Geneci Ferreir Tiengo. 

Os requerentes aduziram terem convivido em matrimônio sob o regime da 

comum parcial de bens, estando separados há 03 (três) anos, e que desta 

união adveio o nascimento de Flávia Ludmila Tiengo Lemes e Davi Miguel 

Tiengo Lemes. As partes pactuaram que a guarda das crianças será 

realizada de modo compartilhada, sendo que o direito de visitas será 

realizado de forma livre. Pactuaram que Flávio prestará, a título de pensão 

alimentícia, o valor referente a 30% do salário mínimo vigente, que serão 

depositado na conta na conta em nome da criança Flávia Ludimila Tiengo 

Lemes, Banco Sicredi, agência 0804, conta poupança 87092-4, até o dia 

10 (dez) de cada mês, com início em outubro de 2019. Declaram que a 

partilha de bens será realizada de forma amigável. O genitor também 

arcará com 50% das despesas extraordinárias. O Ministério Público 

manifestou-se favorável ao acordo. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, 

tenho que é caso de deferimento do pedido. Ante o exposto, por estar o 

acordo formal e materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE PROCESSO, nos termos do artigo 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Determino que se oficie ao Cartório de 

Registro competente, para fins de averbação do divórcio junto ao Registro 

de Casamento de Flávio Lemes de Jesus e Geneci Ferreir Tiengo. Tendo 

em vista o trabalho desempenhado pelo advogado nomeado, ARBITRO os 

honorários advocatícios no montante de R$ 1.857,03 (2 URH), de acordo 

com a tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE 

certidão em favor do advogado. Certificado o trânsito em julgado, 
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encaminhem-se os presentes autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000536-88.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA GOMES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/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 SENTENÇA Autos n.° 1000536-88.2019.8.11.0052. AUTOR: 

OLIVEIRA GOMES DA COSTA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. SENTENÇA 1. RELATÓRIO Aqui se tem ação em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito ao benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade de segurado especial (rural), proposta por 

Oliveira Gomes da Costa em face do Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados nos autos. A parte requerente apresentou 

documentos comprobatórios de início de atividade rural junto com a inicial. 

Recebida a petição inicial, determinou-se a citação da requerida. A parte 

requerida, na contestação, não diz nada relacionado ao autor, apenas 

reúne comentários à legislação previdenciária e, ao final, pugnou pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Realizada a audiência de 

instrução foram ouvidas as testemunhas. É o relatório. 2. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A previsão da aposentadoria por idade para os segurados 

especiais A aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à 

atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, 

que estabelece: Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1º. Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Inicialmente, 

verifica-se que o autor tinha 61 (sessenta e um) anos de idade na data da 

propositura da ação, restando preenchido o requisito da idade mínima nos 

termos do art. 48, § 1º, da Lei 8.213/91, conforme documentos pessoais 

anexos. Passa-se a analisar a qualidade de segurada do autor. A Lei 

8.213/91, em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A comprovação de 

tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.” Nesse 

sentido, de que a prova unicamente testemunhal não é suficiente para 

comprovação da atividade rurícola, são os enunciados de Súmula 27 do 

Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Súmula 149 do Tribunal de 

Justiça, vejamos: Súmula 27, do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região. 

Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento 

de tempo de exercício de atividade urbana e rural. Súmula 149, do Tribunal 

de Justiça. A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário. Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o 

requerente acostou aos autos cópia de sua certidão de casamento, 

constando sua profissão como lavrador – ato realizado em 18/12/1979. 

Apresentou contrato particular de compra e venda de imóvel rural 

denominado Estância Martins, localizado na comunidade rural Boa 

Esperança, município de Salto do Céu-MT – contrato realizado em 

29/07/1999. Há nos autos Certidão de Localização de Imóvel Rural emitida 

pela Prefeitura Municipal de Salto do Céu – MT, atestando que Oliveira 

Gomes da Silva é residente e domiciliado no imóvel denominado Estância 

Martins, localizado na Comunidade Boa Esperança, no município de Salto 

do Céu – MT, declaração emitida 20/07/2018, em consonância com a 

Declaração de Exercício de Atividade Rural emitida pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Salto do Céu – MT em 17/09/2018, declarando 

que o autor desempenha suas atividades rurais na aludida propriedade 

desde 29/07/1999. Além disso, apresentou notas fiscais de compra e 

venda de insumos agrícolas, bem como notas da vendas de animais, 

datadas dos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Na audiência de 

instrução realizada em 22/11/2019, inquiriram-se as testemunhas 

Francisco Norario da Silva e Noé Monteiro de Barro, ambos firmes em 

relatar a trajetória do requerente na condição de trabalhador rural em 

regime da economia familiar. A primeira testemunha, Francisco Norario da 

Silva, declarou conhecer o autor Oliveira Gomes da Costa 

desempenhando atividade rural, há aproximadamente 30 anos, e que este 

possui uma propriedade rural denominada sítio São Geraldo, comunidade 

Boa Esperança no município de Salto do Céu – MT. A segunda 

testemunha, Noé Monteiro de Barros declarou conhecer o autor Oliveira 

Gomes da Costa desempenhando atividade rural juntamente com sua 

esposa, há aproximadamente 30 anos, e que o requerente possui uma 

pequena propriedade, localizada na comunidade Boa Esperança no 

município de Salto do Céu – MT. Sobre a amplitude do alcance que a prova 

testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em 

sede de recurso repetitivo de controvérsias. Veja-se: [...] 1. A Primeira 

Seção do STJ fixou, no julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 

05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, o 

entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço 

rural mediante a apresentação de um início de prova material, sem delimitar 

o documento mais antigo como termo inicial do período a ser computado, 

contanto que corroborado por prova testemunhal idônea capaz de ampliar 

sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos trazidos aos autos pelo 

autor como início de prova material foram corroborados por prova 

testemunhal firme e coesa e podem ser estendidos tanto para períodos 

anteriores como posteriores ao documento mais antigo apresentado. 

(AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). Portanto, o início de prova 

material juntado aos autos pelo autor foi completado pela prova oral 

colhida em audiência, os quais demonstram que a parte autora 

desempenha atividades rurais pelo período exigido para a concessão do 

benefício. O regime de economia familiar O regime de economia familiar, 

para efeitos de reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema 

de trabalho de mútua assistência e mútua dependência em que todos os 

membros da família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. 

Em razão disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no 

sentido de que as provas em relação à condição de segurando especial 

de um membro, salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos 

demais membros do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por 

todos os demais julgados existentes: Este Superior Tribunal de Justiça 

considera que o exercício de atividade remunerada por um dos membros 

da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de 

segurado especial dos demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui 

da condição de segurado especial somente o membro do grupo familiar 

que possui outra fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em 

que for enquadrado em qualquer outra categoria.” (STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve, durante um 

longo tempo, o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

se possa reconhecer à parte autora a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não há necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: [...] 1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 
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segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.” (STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Decadência “Vale ressaltar que não 

há decadência do direito ao benefício, já que o caput do artigo 103 da Lei 

8.213/1991 é aplicado somente à revisão do ato concessório, isto é, de 

benefício já em manutenção. Daí decorre que o segurado pode, a qualquer 

tempo, requerer, judicial ou administrativamente, benefício cujo direito 

tenha sido adquirido a bem mais de dez anos” (Goes, Hugo. Manual de 

Direito Previdenciário – teoria e questões. Rio de Janeiro. Editora Ferreira, 

2011, p. 537). Considerando estas fundamentações, não há falar em 

decadência do direito aqui discutido. Prescrição De acordo com o disposto 

no parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, 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. Sendo assim, 

considerando que o pedido na esfera administrativa foi apresentado em 

01/08/2018, quando o autor já preenchia os requisitos legais para 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade de 

segurado especial (rural), há que se considerar o direito à percepção das 

parcelas a receber pelo autor. 3. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito 

nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA 

INICIAL, para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por 

idade e, em consequência, para condenar o réu ao pagamento do 

benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, 

ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde relativas 

ao benefício devidas desde o requerimento administrativo, observada a 

prescrição supramencionada, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário, compensando-se os valores 

eventualmente pagos a título de benefício previdenciário. Determino à parte 

ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se 

que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser 

executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, 

nas ações relativas a benefícios previdenciários à razão de 1% ao mês 

até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros 

aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta 

Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016) Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o 

índice IPCA-15. 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. Condeno a Autarquia Federal a pagar ao 

advogado do autor honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observados os termos da Súmula 111/STJ. Condeno a parte ré a pagar à 

parte autora o montante equivalente a despesas que tenha antecipado e 

que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior 

liquidação. 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 § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) 

salários mínimos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado e feito as anotações de estilo, arquivem-se com baixa. RIO 

BRANCO/MT, 3 de fevereiro de 2020. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000969-92.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES BORITI (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 DECISÃO Processo: 1000969-92.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

ANTÔNIO GONÇALVES BORITI RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem ação em que se busca reconhecimento 

judicial do direito à aposentadoria por idade de segurado especial (rural), 

proposta por Antônio Gonçalves Boriti em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social. Considerando a condição econômico-financeira da parte 

autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o 

artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por 

objeto aposentadoria, a parte requerida, Autarquia Federal, não concilia e 

nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência 

apenas representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito da parte autora na condição de idosa. Em tempo, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de abril de 

2020, às 18h30, 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 ré mediante remessa dos autos. RIO 

BRANCO/MT, 7 de janeiro de 2020. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000017-79.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/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 DECISÃO Autos n.° 1000017-79.2020.8.11.0052. AUTORA: 

ELMA FERREIRA DA SILVA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Aqui se tem ação em que se busca reconhecimento 

judicial do direito à aposentadoria por idade de segurado especial (rural), 

proposta por Elma Ferreira da Silva em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social. 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 pediu antecipação da 

tutela consistente em que o réu conceda desde logo a aposentadoria. 

Ocorre que, o Código de Processo Civil estabelece que não será 

concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. 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 recebidos. Essa conclusão fica ainda mais evidente quando se 

constata que o autor é pessoa economicamente hipossuficiente, como se 

percebe pelo fato de ele ter pedido assistência judiciária gratuita. Por 

derradeiro, registro que, uma vez reconhecido o direito em sentença, as 

diferenças daí provenientes serão pagas, fato que demonstra também a 

inexistência de prejuízo. Ademais, compulsando os autos, embora a parte 

autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício pleiteado 

nestes autos é necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a finalidade de antecipar a 

concessão da aposentadoria. Esclareço que deixo de designar audiência 
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preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não 

concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual, ferindo, portanto, um direito da parte autora na condição de 

idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

30 de abril de 2020, às 18h30, 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 ré mediante remessa dos 

autos. RIO BRANCO/MT, 5 de fevereiro de 2020. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000018-64.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OLECIR VIANA BONFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/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 DECISÃO Autos n.° 1000018-64.2020.8.11.0052. AUTOR: 

OLECIR VIANA BONFIM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Aqui se tem ação em que se busca reconhecimento judicial do direito 

à aposentadoria por idade de segurado especial (rural), proposta por 

Olecir Viana Bonfim em face do Instituto Nacional do Seguro Social. 

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 pediu antecipação da tutela consistente em 

que o réu conceda desde logo a aposentadoria. Ocorre que, o Código de 

Processo Civil estabelece que não será concedida antecipação de tutela 

quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da 

tutela antecipada. 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 recebidos. Essa 

conclusão fica ainda mais evidente quando se constata que o autor é 

pessoa economicamente hipossuficiente, como se percebe pelo fato de 

ele ter pedido assistência judiciária gratuita. Por derradeiro, registro que, 

uma vez reconhecido o direito em sentença, as diferenças daí 

provenientes serão pagas, fato que demonstra também a inexistência de 

prejuízo. Ademais, compulsando os autos, embora a parte autora tenha 

instruído a inicial com alguns documentos que possam denotar o início de 

prova material, para a concessão do benefício pleiteado nestes autos é 

necessária a produção de prova testemunhal para reforçar a prova 

documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA 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 concilia-se e 

nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência 

apenas representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito da parte autora na condição de idoso. Em tempo, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de abril de 

2020, às 16h, 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 ré mediante remessa dos autos. RIO 

BRANCO/MT, 5 de fevereiro de 2020. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000009-05.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DE SOUZA ALVES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Autos n.° 1000009-05.2020.8.11.0052. AUTORA: 

CREUZA DE SOUZA ALVES. RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL. Aqui se tem ação em que se busca 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial (rural), proposta por Creuza de Souza Alves em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social. Considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos que tem por objeto aposentadoria, a parte requerida, Autarquia 

Federal, não concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito da parte autora na 

condição de idosa. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 30 de abril de 2020, às 17h30, 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 ré mediante remessa dos 

autos. RIO BRANCO/MT, 5 de fevereiro de 2020. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000014-27.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NOELY MONTEIRO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/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 DECISÃO Autos n.° 1000014-27.2020.8.11.0052. AUTOR: 

NOELY MONTEIRO DE BARROS. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL. Aqui se tem ação em que se busca 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial (rural), proposta por Noely Monteiro de Barros em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social. 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 

pediu antecipação da tutela consistente em que o réu conceda desde logo 

a aposentadoria. Ocorre que, o Código de Processo Civil estabelece que 

não será concedida antecipação de tutela quando há risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. 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 recebidos. Essa conclusão fica ainda mais 

evidente quando se constata que o autor é pessoa economicamente 

hipossuficiente, como se percebe pelo fato de ele ter pedido assistência 

judiciária gratuita. Por derradeiro, registro que, uma vez reconhecido o 

direito em sentença, as diferenças daí provenientes serão pagas, fato que 

demonstra também a inexistência de prejuízo. Ademais, compulsando os 

autos, embora a parte autora tenha instruído a inicial com alguns 

documentos que possam denotar o início de prova material, para a 

concessão do benefício pleiteado nestes autos é necessária a produção 

de prova testemunhal para reforçar a prova documental apresentada. 

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria. Esclareço que 
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deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código 

de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o 

réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito da parte autora na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 30 de abril de 2020, às 18h, 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 ré mediante remessa dos 

autos. RIO BRANCO/MT, 5 de fevereiro de 2020. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000418-15.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. J. (REQUERENTE)

B. N. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/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 RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000418-15.2019.8.11.0052. 

REQUERENTE: BRUNA NAYARA PEDRO DE SOUZA, SIDNEI AQUINO DE 

JESUS SENTENÇA Relatório Aqui se tem pedido ajuizado por Bruna Nayara 

Pedro de Souza e Sidnei Aquino de Jesus. As partes requerentes 

manifestaram nos autos pela desistência do presente feito. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido 

formulado pelas partes, que importa em desistência da ação. Sendo assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, porquanto 

não beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, 

intime-se a parte autora para recolhimento das custas processuais, no 

prazo de 60 dias, sob risco de inscrição em dívida ativa. Após, 

remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção 

das anotações e formalidade de praxe. P.R.I.C. RIO BRANCO, 31 de 

outubro de 2019. Marcos André da Silva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000731-73.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AESLIA GUEDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BRANDOLFO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000731-73.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

AESLIA GUEDES DE OLIVEIRA RÉU: CELSO BRANDOLFO Aqui se tem 

executivo de título extrajudicial ajuizado por L. H. G. B., representado por 

sua genitora Aeslia Guedes Oliveira e em desfavor de Celso Brandolfo. 

Citado para pagar o débito alimentar, a parte requerida compareceu a 

secretária deste Juízo requerendo a nomeação de um defensor dativo 

alegando não possuir condições de constituir um advogado. Nomeio em 

favor do requerido a advogado ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO 

OAB/MT n. 21711/O, para que atue como advogada nesta ação, atento ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev/2019, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal. Destaco que os honorários advocatícios serão 

fixados ao final do presente, em sentença, de acordo com o zelo 

despendido e a complexidade que a causa requer. Abra-se vista para 

manifestação, no prazo de 15 dias. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000432-96.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSELEIDE BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELIKA CUNHA SAIBERT OAB - MT18038/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO FELICIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000432-96.2019.8.11.0052. REQUERENTE: 

MARIA JOSELEIDE BEZERRA DA SILVA REQUERIDO: SEVERINO 

FELICIANO 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. No caso de ser pedida produção de prova técnica, 

deverão as partes formular quesitos e indicar assistente técnico, sob o 

risco de preclusão. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000975-02.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA (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 DECISÃO Autos n.° 1000975-02.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

MARIA DAS DORES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento 

judicial do direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez ou, alternativamente, auxílio-doença de segurado obrigatório, na 

condição de empregada, com pedido de tutela de urgência, proposta por 

Maria das Dores da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social. A 

parte autora aduziu, na petição inicial, que encontra-se com lesões 

degenerativas; lombalgia crônica; transtornos do disco cervicais; discos 

lombares; radiculopatia e deslocamentos discais intervertebrais, quadro 

clínico que lhe incapacita para o trabalho. Asseverou ter postulado 

administrativamente a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença, pleito esse indeferido pela parta requerida em 05/02/2018, 

sob a justificativa de não ter sido constatada a incapacidade, em exame 

realizado pela perícia médica do INSS. É o relatório. Fundamento e decido. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. De início, esclareço 

que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do 

Código de Processo Civil, porque em feitos que se tem no polo passivo a 

Fazenda Pública, o réu não concilia e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual. De outro norte, verifica-se que a parte autora 

pediu a antecipação da tutela, consistente em que a parte requerida 

conceda desde logo o benefício em questão. Cediço que para a 

concessão de tutela de urgência, necessário se faz o preenchimento dos 

requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, 

verifica-se a probabilidade do direito do autor por meio dos documentos 

clínicos acostados dos autos. Os relatórios médicos presentes nos autos 

dão conta que a autora é portadora do quadro clínico descrito na petição 

inicial (CID 10: M48.0; M50.0; M50.8; M51.1; M51.2; M54.2 e M54.5). Ressai 

do relatório médico a incapacidade da requerente em realizar suas 

atividades laborais, por este motivo sugeriu-se o afastamento por tempo 

indeterminado, datado em 14/12/2019. De outro vértice, o perigo da 

demora se consubstancia na possibilidade de agravamento do quadro 

clínico da autora, caso realize esforços físicos, tendo em vista o quadro 

clínico atestado. Desse modo, em análise perfunctória, própria desta fase 

processual, verifica-se que a requerente logrou êxito em demonstrar o 

preenchimento dos requisitos legais. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTICIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar à parte 
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requerida que proceda com a implantação do benefício de auxílio-doença 

em favor da requerente, pelo prazo de 2 (dois) anos. Via de 

consequência, determino que a Secretaria expeça ofício ao 

procurador-chefe da Procuradoria Geral Federal Especializada, a ser 

entregue em mãos, requisitando que implante o benefício previdenciário 

objeto deste processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Devendo, outrossim, 

ser encaminhado ofício ao APSADJ, devidamente instruído pela 

integralidade dos documentos que o referido setor de implantação reputa 

necessários. O descumprimento injustificado desta ordem implicará em 

execução de multa a ser oportunamente arbitrada, além de remessa das 

peças necessárias ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados ao 

manejo da ação civil pública por improbidade administrativa, bem como 

para adoção de outras medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. 

Lado outro, determino que seja procedida a citação e intimação do 

demandado, mediante remessa dos autos, para, querendo, apresentar 

contestação. No caso de pretender-se produção de prova técnica, poderá 

a parte ré apresentar, desde logo quesitos e indicar assistente técnico. 

Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte requerente de que 

ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventuais 

quesitos para formulação da perícia médica, bem como para que posse 

indicar assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, como perito o Dr. 

Roberto Gomes de Azevedo, CRM-MT, n. 1958, para efetuar a perícia em 

data e horário oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Rio Branco-MT. Tangente 

aos honorários periciais, nos modelos da Resolução n. 305/2014 – 

CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de 

R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. Deverá o 

perito responder aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado constituído, para comparecimento na 

data e local agendados. Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os 

quesitos apresentados pelas partes. Por fim, elaborado o laudo e 

encartado aos autos, intimem-se as partes para manifestação em 15 dias. 

Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos autos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000960-33.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BARBOSA SILVA (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 DECISÃO Autos n.° 1000960-33.2019.8.11.0052. AUTOR: 

JOAQUIM BARBOSA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento 

judicial do direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez ou, alternativamente, auxílio-doença de segurado especial (rural), 

com pedido de tutela de urgência, proposta por Joaquim Barbosa Silva em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social. A parte autora aduziu, na 

petição inicial que desenvolveu cefaleia crônica e sinusite crônica, quadro 

clínico que lhe incapacita para o exercício de suas atividades laborativas. 

Asseverou ter postulado administrativamente a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, pleito esse indeferido pela parte 

requerida em 17/05/2017, sob a justificativa de não constatação de 

incapacidade laborativa. É o relatório. Decido. 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 

pediu antecipação da tutela consistente em que o réu conceda desde logo 

o benefício. Ocorre que, o Código de Processo Civil estabelece que não 

será concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É o caso destes 

autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título benefício previdenciário por invalidez, há o 

risco de que, caso a demanda seja julgada improcedente, não se possa vir 

a recuperar os valores já recebidos. Embora a parte autora tenha 

apresentado atestado médico indicando a patologia descrita na petição 

inicial (CID 10: J01) datado de 24/04/2017, constata-se que a incapacidade 

laborativa não restou evidenciada a ponto de determinar a antecipação 

pleiteada. Ressalta-se, igualmente, que a perícia administrativa foi 

realizada em data posterior à confecção do atestado sobredito, de modo 

que o quadro clínico do autor pode ter se alterado positivamente. Desta 

feita, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em 

prosseguimento, determino que seja procedida a citação e intimação do 

demandado, mediante remessa dos autos, para, querendo, apresentar 

contestação. No caso de pretender-se produção de prova técnica, poderá 

a parte ré apresentar, desde logo quesitos e indicar assistente técnico. 

Após, não havendo os quesitos para perícia médica na petição inicial, a 

Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte requerente de que ela tem o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventuais quesitos para 

formulação da perícia médica, bem como para que posse indicar 

assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, como perito o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, CRM-MT, n. 1958, para efetuar a perícia em data e 

horário oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada 

no Prédio do Fórum da Comarca de Rio Branco-MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos modelos da Resolução n. 305/2014 – CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. Deverá o 

perito responder aos quesitos formulados pelas partes. Em tempo, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 2 de abril de 2020, às 

14h30, 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. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado constituído, para comparecimento na 

data e local agendados. Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os 

quesitos apresentados pelas partes. Por fim, elaborado o laudo e 

encartado aos autos, intimem-se as partes para manifestação em 15 dias. 

Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos autos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000967-25.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA MARIA 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 DECISÃO Processo: 1000967-25.2019.8.11.0052. AUTORA: 

ROSARIA MARIA DE JESUS RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem ação em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito ao benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio-doença de 

segurado especial (rural), com pedido de tutela de urgência, proposta por 

Gefison Ferreira da Assunção em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social. A parte autora aduziu, na petição inicial que desenvolveu edema 

difuso e ligamentos interespinhosos (lombalgia), quadro clínico que lhe 

incapacita para o exercício de suas atividades laborativas. Asseverou ter 

postulado administrativamente a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença, pleito esse indeferido pela parte requerida em 10/11/2019, 

sob a justificativa de não cumprir as exigências. É o relatório. Decido. 

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 pediu antecipação da tutela consistente em 

que o réu conceda desde logo o benefício. Ocorre que, o Código de 

Processo Civil estabelece que não será concedida antecipação de tutela 
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quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da 

tutela antecipada. É o caso destes autos, pois, caso seja antecipada a 

tutela para que, desde já, sejam pagos valores à parte autora a título 

benefício previdenciário por invalidez, há o risco de que, caso a demanda 

seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os valores já 

recebidos. Embora a parte autora tenha apresentado atestado médico 

indicando a patologia descrita na petição inicial (CID 10: M54.5 E M79.6), 

constata-se que a incapacidade laborativa não restou evidenciada a ponto 

de determinar a antecipação pleiteada. Desta feita, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em prosseguimento, determino que seja 

procedida a citação e intimação do demandado, mediante remessa dos 

autos, para, querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se 

produção de prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo 

quesitos e indicar assistente técnico. Após, não havendo os quesitos para 

perícia médica na petição inicial, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a 

parte requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de eventuais quesitos para formulação da perícia médica, 

bem como para que posse indicar assistente técnico. Assim, nomeio, 

desde já, como perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM-MT, n. 1958, 

para efetuar a perícia em data e horário oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Rio 

Branco-MT. Tangente aos honorários periciais, nos modelos da Resolução 

n. 305/2014 – CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, 

fixo-os em R$ 600,00 (seiscentos reais). Justifica-se a elevação dos 

honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades 

que tornam imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos 

médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, 

etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que apenas com a 

promessa de elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de 

médicos. Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 2 de 

abril de 2020, às 15h30, 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. 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. Por fim, 

elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 15 dias. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa 

dos autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000639-95.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA BARBOSA LIMA (REQUERENTE)

CAMILA AZEVEDO (REQUERENTE)

P. O. B. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000639-95.2019.8.11.0052. REQUERENTE: 

CAMILA AZEVEDO, THAYNA BARBOSA LIMA, PEDRO OTAVIO 

BARBOSA AZEVEDO REQUERIDO: JUIZO DA COMARCA DE RIO BRANCO 

- MT Aqui se tem pedido proposto por Camila Azevedo e Thaynã Barbosa 

Lima em favor de P. O. B. A. Avoco os autos. Patente o equívoco da 

decisão proferida de ID 22968818, porque a petição inicial sequer estava 

apta a ser recebida, razão pela qual a revogo. Fixo o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte autora acoste aos autos o comprovante de 

pagamento das custas e taxas de distribuição, sob risco de cancelamento 

de distribuição do feito.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-14.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PEREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

GENIVAL LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000043-14.2019.8.11.0052. 

REQUERENTE: MARCIA PEREIRA DE MOURA, GENIVAL LOPES DOS 

SANTOS SENTENÇA Relatório Aqui se tem ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável com regulamentação de guarda e alimentos 

ajuizado por Marcia Ferreira de Moura e Genival Lopes dos Santos. Os 

requerentes aduziram terem vivido em regime de união estável pelo 

período de 12 (doze) anos e que desta união adveio o nascimento de 

Maisa Lopes dos Santos e Andressa Lopes dos Santos. Pactuaram que a 

guarda de Maisa e Andressa permanecerá unilateralmente com Marcia 

(genitora), sendo que o genitora pagará a título de pensão alimentícia, o 

valor correspondente a 30 % do salário mínimo vigente, que deverá ser 

pago no último dia de cada mês, diretamente à Marcia. Quanto aos valores 

em atraso, acordaram que no mês de dezembro, em ocasião das férias, 

será descontado diretamente da folha de pagamento um montante de 

R$500,00 (quinhentos reais), além da pensão mensal, quitando assim os 

débitos atrasados. Estabeleceram que as visitas serão realizadas de 

forma livre, sendo que Genival poderá buscar as crianças às 17h das 

sextas-feiras e devolvê-lo à genitora às 19h do domingo, em finais de 

semana intercalados. No dia dos pais, concordaram que as infantes 

permanecerão com o genitor e o dia das mães permanecerão com a 

genitora. Quanto ao Natal, Ano Novo e aniversário das crianças, ficarão 

em anos impares com o genitor e em anos pares com a genitora. Quanto a 

partilha dos bens, relataram que adquiriram, durante a convivência do 

casal, uma casa de alvenaria, localizada na Av. Sepotuba, s/n, bairro 

Zona Rural, na comunidade Panorama, Município de Rio Branco-MT, bem 

como uma mobilha do imóvel. Acordaram que o imóvel pertencerá à 

Marcia, enquanto a mobilha pertencerá à Genival. O Ministério Público 

manifestou-se favorável ao acordo. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, 

tenho que é caso de deferimento do pedido. Ante o exposto, por estar o 

acordo formal e materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE PROCESSO, nos termos do artigo 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Tendo em vista o trabalho 

desempenhado pelo advogado nomeado, ARBITRO os honorários 

advocatícios no montante de R$ 1.857,03 (2 URH),), de acordo com a 

tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE certidão 

em favor do advogado. Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se 

os presentes autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000729-06.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SIZERNANDE PINHEIRO RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (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 RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000729-06.2019.8.11.0052. 

REQUERENTE: SIZERNANDE PINHEIRO RIOS, MAIZA FERREIRA DOS 

SANTOS SENTENÇA Relatório Aqui se tem medida proposta por 

Sizernande Pinheiro Rios e Maiza Ferreira dos Santos. Os requerentes 

aduziram terem vivido em regime de união estável pelo período de 04 

(quatro) anos e que desta união adveio o nascimento de Anna Karoline 

Pinheiro dos Santos. Quantos aos bens que constituíram durante a 

convivência, relataram que possuíam os seguinte bens: 1. Parte de um 
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imóvel residencial situado na Av. Independência, s/n, bairro Vila Maria, Rio 

Branco-MT, avaliado em R$30.000,00 (trinta mil reais); 2. 1 (um) veículo 

automotor VW Saveiro, avaliado em R$10.000,00 (dez mil reais); 3. 1 

(uma) motocicleta avaliada em R$2.800,00. 4. Mobília da casa; 4.1. 1 (um) 

guarda-roupas; 4.2. 1 (uma) mesa com 2 (duas) cadeiras; 4.3. 1 (um) 

fogão de cinco bocas, com botijão; 4.4. 1 (um) freezer; 4.5. 1 (um) 

micro-ondas; 4.6. Outros utensílios; Acordaram que o imóvel residencial e 

o automóvel saveiro ficará com Sizernande, enquanto a motocicleta e a 

mobília da casa ficará com Maiza. Como forma de compensação de 

valores, Sizernande passará a Maiza a quantia de R$13.000,00 (treze mil 

reais) em moeda corrente representado pelo cheque de emissão de Luiz 

Paulo Pereira Barreto, conta corrente 42529-0 banco Sicredi, agência 

0805, pré datado para o dia 12/01/2020. Pactuaram que a guarda de Anna 

será de Maiza (genitora), sendo que Sizernande (genitor) terá visita livre e 

buscar a criança na sexta- feira pela tarde e devolvê-la no domingo pela 

tarde em finais de semana alternados. Quanto as datas festivas, a infante 

permanecerá em anos impares com o genitor e em anos pares com a 

genitora. Pactuaram que Sizernande prestará, a título de pensão 

alimentícia, o valor referente a 25% do salário mínimo vigente, que serão 

depositado na conta na conta poupança de Maíza, Banco Sicredi, agência 

0805, conta 61139, até o último dia útil de cada mês. O genitor também 

arcará com 50% das despesas extraordinárias. O Ministério Público 

manifestou-se favorável ao acordo. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, 

tenho que é caso de deferimento do pedido. Ante o exposto, por estar o 

acordo formal e materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE PROCESSO, nos termos do artigo 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Tendo em vista o trabalho 

desempenhado pelo advogado nomeado, ARBITRO os honorários 

advocatícios no montante de R$ 1.857,03 (2 URH), de acordo com a tabela 

vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE certidão em favor 

do advogado. Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Ciência 

ao Ministério Público. P.R.I.C Marcos André da Silva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000609-60.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO MARIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN CESAR NEVES DA SILVA (REU)

RENATA MARIANO NEVES DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000609-60.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

SAULO MARIANO DA SILVA RÉU: RENAN CESAR NEVES DA SILVA, 

RENATA MARIANO NEVES DA SILVA SENTENÇA Relatório Aqui se tem 

ação de exoneração de alimentos ajuizado por Saulo Mariano da Silva em 

desfavor de Renan Cesar Neves da Silva e Renata Mariano Neves. A 

parte autora objetivou a exoneração da obrigação de prestar alimentos. 

Em audiência de conciliação as partes requeridas informaram que estão 

de acordo com os termos da inicial, requerendo a homologação. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo óbice quanto ao pleito 

de homologação do acordo, tenho que é caso de deferimento do pedido. 

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Tendo em vista o trabalho 

desempenhado pelo advogado nomeado, ARBITRO os honorários 

advocatícios no montante de R$ 1.857,03 (2 URH), de acordo com a tabela 

vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE certidão em favor 

do advogado. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C Marcos André da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000514-30.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000514-30.2019.8.11.0052. 

REQUERENTE: LILIANA MOREIRA DE CASTRO REQUERIDO: GILBERTO 

MONTEIRO Autor: Liliana Moreira de Castro Réus: Gilberto Monteiro 

SENTENÇA Relatório Aqui se tem ação de reconhecimento e dissolução de 

união estável ajuizado por Liliana Moreira de Castro em desfavor de 

Gilberto Monteiro. As partes entabularam acordo durante audiência de 

conciliação. As partes concordaram em transmitir em forma de doação, o1 

(uma) casa em alvenaria, avaliada em R$30.000,00 (trinta mil reais), 

localizado na rua Lambari, n. 1212S, bairro Ciderlandia, Lambari 

D’Oeste-MT, em favor dos filhos, Geice Kelen Castro Monteiro, Eridjhonson 

Castro Monteiro, Grazieli Castro Monteiro e Taís Mayara Castro Monteiro. 

Concordaram que a doação deverá constar clausula de Usufruto em nome 

da requerente Liliana. A requerente renunciou a partilha do bem, 01 (um) 

veículo Fiat Uno 2013/2013, avaliado em R$22.295,00 (vinte e dois mil, 

duzentos e noventa e cinco reais). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, 

tenho que é caso de deferimento do pedido. Ante o exposto, por estar o 

acordo formal e materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE PROCESSO, nos termos do artigo 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Determino que se oficie ao Cartório de 

Registro competente, para fins de transferência do imóvel descrito. Tendo 

em vista o trabalho desempenhado pelo advogado nomeado, ARBITRO os 

honorários advocatícios no montante de R$ 1.857,03 (2 URH), de acordo 

com a tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE 

certidão em favor do advogado. Certificado o trânsito em julgado, 

encaminhem-se os presentes autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000580-10.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA COSTA DOS SANTOS (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 SENTENÇA Autos n.° 1000580-10.2019.8.11.0052. AUTORA: 

JULIANA COSTA DOS SANTOS. RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL. SENTENÇA 1. RELATÓRIO Aqui se tem ação em 

que se busca o reconhecimento judicial do direito ao benefício 

previdenciário de salário-maternidade de segurado especial (rural) 

proposta por Juliana Costa dos Santos em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social. A autora aduziu, na petição inicial, exercer atividade rural 

em regime de economia familiar juntamente com seu esposo. Relatou, 

ainda, possui um filho, Zhayra Hellena Antunes dos Santos, nascido em 

05/01/2015. A autora declarou que, em virtude do nascimento do filho 

requereu administrativamente a concessão do benefício de 

salário-maternidade, na qualidade de segurada especial (rural), em 

16/07/2018, pleito esse indeferido pela Autarquia ré, sob a justificativa de 

ausência de carência anterior ao nascimento. A parte requerente 

apresentou documentos comprobatórios de início de atividade rural do 

falecido junto com a inicial. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, nada dizendo com relação a estes autos, apenas reunindo 

comentários à legislação previdenciária. Em audiência de instrução, 

colheu-se prova testemunhal, por meio da oitiva de testemunhas. É o 

relatório. 2. FUNDAMENTO E DECIDO Verifica-se que a questão a ser 

dirimida nestes autos diz respeito, a saber, se a autora ostenta ou 

ostentou a qualidade de segurada especial, na modalidade de trabalhadora 

rural, por 10 meses ao período imediatamente anterior ao parto das 

crianças. Em síntese, a legislação de regência estabelece que é devido o 

salário maternidade à segurada especial, no valor de um salário mínimo 
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mensal, desde que comprove a carência, mesmo que de forma 

descontínua, por um período de 10 meses. Registre-se também que a 

carência, quanto ao segurado especial, trabalhador rural, é demonstrada, 

simplesmente, pelo tempo de exercício da atividade, desde que haja 

razoável início de prova material. Nestes autos, a autora declarou que 

desempenha atividade rural em regime de economia familiar, juntamente 

com seu cônjuge. Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, 

a requerente acostou aos autos cópias da certidão de casamento em data 

de 31/07/2013, além da certidão de nascimento da filha Zhayra Hellena 

Antunes dos Santos, nascida em 05/01/2015. Apresentou, também, nota 

fiscal de compra de insumos agrícolas para a propriedade rural, 

denominada Sítio Boa Vista, localizada no município de Salto do Céu-MT, 

referente aos meses 07/2014, 10/2014. Depreende-se do CNIS que o 

cônjuge da requerente possui vínculo empregatício de 2007 a 2019, bem 

como as anotações em sua CTPS que comprovam que o esposo da autora 

trabalhava no campo. Em audiência de instrução realizada em 22/11/2019, 

inquiriu-se a testemunhas Elza Novaes Ferreira e Rafaela de Jesus Viana 

Soares, ambas firmes ao relatar a trajetória da requerente na condição de 

trabalhador rural em regime de economia familiar em período anterior à 

gestão da filha da requerente, durante e após a gestação. A testemunha 

Elza Novaes Ferreira, declarou conhecer a requerente desde 2012, e que 

Juliana Costa dos Santos trabalhava com seus esposo em um 

arrendamento, onde cultivava horta e possuía uma criação de galinhas e 

porcos. A testemunha relata que encontrou a autora no período de 

gestação na cidade, inclusive vendendo verduras no barracão. A 

testemunha Rafaela de Jesus Viana Soares, declarou que conheceu a 

requerente desde 2012 através da das vendas que Juliana fazia aos seus 

pais. Relatou que eles compravam alface, quiabo, jiló, galinha caipira, e os 

produtos vendidos eram cultivados em uma terra arrendada, 

posteriormente a requerente mudou-se junto de seu esposo para uma 

fazenda, e mesmo assim plantava e vendia na feira da cidade. Por fim, 

declarou que mesmo no período de gestação Juliana continuou vendendo 

os produtos cultivado no campo. Nestes termos, em relação ao período 

gestacional da criança Zhayra Hellena Antunes dos Santos, nascida em 

05/01/2015, a qualidade de segurada da autora restou robustamente 

demonstrada, ficando também, inequivocamente, evidenciado período 

suficiente de carência exigida para esse pedido benefício de 

salário-maternidade. Desse modo, a autora faz jus ao pagamento do 

benefício previdenciário de salário-maternidade tendo em vista que 

demonstrou os requisitos legais necessários à sua concessão. 

Decadência “Vale ressaltar que não há decadência do direito ao benefício, 

já que o caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 é aplicado somente à 

revisão do ato concessório, isto é, de benefício já em manutenção. Daí 

decorre que o segurado pode, a qualquer tempo, requerer, judicial ou 

administrativamente, benefício cujo direito tenha sido adquirido a bem mais 

de dez anos” (Goes, Hugo. Manual de Direito Previdenciário – teoria e 

questões. Rio de Janeiro. Editora Ferreira, 2011, p. 537). Considerando 

estas fundamentações, não há falar em decadência do direito aqui 

discutido. Prescrição De acordo com o disposto no parágrafo único do 

artigo 103 da Lei 8.213/1991, 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. Sendo assim, considerando que o requerimento 

administrativo foi indeferido quando a parte autora preenchia os requisitos 

legais para concessão do benefício previdenciário de salário-maternidade 

(DER em 16/07/2018), há que se considerar o direito à percepção de 

parcelas a receber pela autora. 3. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito 

nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, extinguindo 

o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

CPC/2015, com o fim de reconhecer o direito da autora ao 

salário-maternidade e condenar o réu ao pagamento de todas as parcelas 

relativas o benefício de salário-maternidade, no valor de 1 salário mínimo 

mensal, corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário, a partir da apresentação do requerimento administrativo. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incidir desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o 

índice IPCA-15. 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. Condeno a Autarquia Federal a pagar ao 

advogado da autora honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observados os termos da Súmula 111/STJ. Condeno a parte ré a pagar à 

parte autora o montante equivalente a despesas que tenha antecipado e 

que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior 

liquidação. 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 § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) 

salários mínimos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado e feito as anotações de estilo, arquivem-se com baixa. RIO 

BRANCO/MT, 3 de fevereiro de 2020. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000585-92.2019.8.11.0032

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:

ROGERIO DE OLIVEIRA MEIRA (REQUERIDO)

 

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, na pessoa do 

seu Advogado, da ID 26415195, Certidão do Sr. Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000236-55.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA OAB - MT11887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINETE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

ADIR FREO (REQUERIDO)

MARLON CRISTIANO BUSS (REQUERIDO)

 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000224-41.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 
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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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000243-47.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PROGRESSO - 

SICREDI PROGRESSO PR/SP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GORETI HARTMANN (REQUERIDO)

 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001120-21.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. D. C. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. F. (REQUERIDO)

 

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 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO Dr. DIEGO HARTMANN PROCESSO n. 

1001120-21.2019.8.11.0032 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: CARMEM LUCIA 

DA CUNHA FARIAS Endereço: RUA NATALINO PIOVESAN, CENTRO, 

JANGADA - MT - CEP: 78490-000 POLO PASSIVO: Nome: AVELINO DA 

COSTA FARIAS Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 20 (vinte) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, EDVALDO EGINO DE ASSUNCAO, digitei. 

ROSÁRIO OESTE, 18 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000252-14.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE SILVA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000252-14.2017.8.11.0032 REQUERENTE: THAISE SILVA PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 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, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Passo então 

a sentenciar o processo no estado em que se encontra com apoio no art. 

355 do NCPC. Pleiteia a requerida a retificação do polo passivo para que 

passe a constar SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA - CNPJ nº 

00.497.373/0001-10. Como foi a SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA 

que apresentou a contestação, nada obsta que seja retificado o polo 

passivo. Proceda-se às retificações e anotações necessárias. 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. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta pela 

parte reclamante em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que 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 Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. No caso, a pretensão da parte autora é corroborada pela 

plausibilidade do direito substancial invocado, evidenciado pelos 

documentos que instruíram a petição inicial, mormente pelas faturas 

anexadas aos autos. Com efeito, a presente demanda relata o transtorno 

da parte autora com descontos indevidos em sua fatura de cartão de 
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crédito, referente a serviços da reclamada, que embora contratados, 

nunca foram instalados. Analisando detidamente os autos, vislumbro que a 

parte autora trouxe documentos suficientes para análise da demanda. Por 

outro lado, com a contestação não veio nenhum documento que comprove 

a instalação dos referidos serviços. Pelo contrário, a contestação 

apresenta apenas meras alegações, carecendo de documentos que 

contrariem as alegações da parte autora. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se a condenação da 

reclamada ao ressarcimento do valor de R$ 1.197,60 (um mil cento e 

noventa e sete reais e sessenta centavos), referente às cobranças 

indevidas. Ademais, tenho que, considerando o transtorno sofrido pela 

parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, 

que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Assim, reputa-se 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 

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. 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. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida para: - 

CONDENAR a reclamada SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA a 

restituir à parte reclamante, a título de danos materiais, o valor de R$ 

1.197,60 (um mil cento e noventa e sete reais e sessenta centavos); - 

CONDENAR a reclamada SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte reclamante, a título de 

indenização por danos morais. Os juros de mora serão calculados à base 

de um por cento ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e a 

correção monetária pelo INPC, com incidência a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 

(quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Havendo 

dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência deste, o 

devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá efetuar 

depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na instância 

recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de recolhimento da 

Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e seguintes da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário 

da sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de 

débito atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista 

no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não 

sendo requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, 

ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem prejuízo do 

desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000252-14.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE SILVA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000252-14.2017.8.11.0032 REQUERENTE: THAISE SILVA PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 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, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Passo então 

a sentenciar o processo no estado em que se encontra com apoio no art. 

355 do NCPC. Pleiteia a requerida a retificação do polo passivo para que 

passe a constar SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA - CNPJ nº 

00.497.373/0001-10. Como foi a SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA 

que apresentou a contestação, nada obsta que seja retificado o polo 

passivo. Proceda-se às retificações e anotações necessárias. 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. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta pela 

parte reclamante em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que 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 Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. No caso, a pretensão da parte autora é corroborada pela 

plausibilidade do direito substancial invocado, evidenciado pelos 

documentos que instruíram a petição inicial, mormente pelas faturas 

anexadas aos autos. Com efeito, a presente demanda relata o transtorno 

da parte autora com descontos indevidos em sua fatura de cartão de 

crédito, referente a serviços da reclamada, que embora contratados, 

nunca foram instalados. Analisando detidamente os autos, vislumbro que a 

parte autora trouxe documentos suficientes para análise da demanda. Por 

outro lado, com a contestação não veio nenhum documento que comprove 

a instalação dos referidos serviços. Pelo contrário, a contestação 

apresenta apenas meras alegações, carecendo de documentos que 

contrariem as alegações da parte autora. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se a condenação da 

reclamada ao ressarcimento do valor de R$ 1.197,60 (um mil cento e 

noventa e sete reais e sessenta centavos), referente às cobranças 

indevidas. Ademais, tenho que, considerando o transtorno sofrido pela 

parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, 

que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Assim, reputa-se 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 

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. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 
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(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. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida para: - 

CONDENAR a reclamada SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA a 

restituir à parte reclamante, a título de danos materiais, o valor de R$ 

1.197,60 (um mil cento e noventa e sete reais e sessenta centavos); - 

CONDENAR a reclamada SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte reclamante, a título de 

indenização por danos morais. Os juros de mora serão calculados à base 

de um por cento ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e a 

correção monetária pelo INPC, com incidência a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 

(quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Havendo 

dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência deste, o 

devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá efetuar 

depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na instância 

recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de recolhimento da 

Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e seguintes da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário 

da sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de 

débito atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista 

no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não 

sendo requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, 

ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem prejuízo do 

desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000252-14.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE SILVA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se quanto à petição da Reclamada constante no andamento de 

Id. n. 23059619, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-37.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ANIELY FIGUEIREDO CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora, a fim de 

que se manifeste em relação à petição da Reclamada constante no 

andamento retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-17.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MENDES DE ARRUDA (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))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se quanto à petição da Reclamada constante no andamento 

retro, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000218-68.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE CORDEIRO LUIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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 : 

1000218-68.2020.8.11.0053. REQUERENTE: LUZINETE CORDEIRO LUIZ 

Vistos etc. Defiro a gratuidade de justiça postula, com escoro no art. 98, 

do CPC/2015. Trata-se de requerimento para expedição de Alvará Judicial 

nos termos da Lei 6.858/80, proposto por LUZINETE CORDEIRO LUIZ, para 

levantamento dos valores deixados em uma conta junto a Caixa Econômica 

Federal, da qual o de cujus ADELSO JOÃO LUIZ era titular. Denota-se dos 

autos através da certidão de óbito acostada aos autos, indicativos de que 

o(a) de cujus deixou bens a inventariar, o que por certo inviabiliza a 

pretensão trazida alhures, face há vedação contida no art. 2.º da Lei 

8.858/80. Ademais, nota-se também que deixou filho(s) e, portanto, 

este(s) deve(m) compor o polo ativo da demanda, ou então deverão ser 

juntados aos autos os competentes termos de renúncia em favor do(a) 

viúvo(a). Destarte, DETERMINO que a parte Requerente, proceda à 

emenda à inicial, nos termos do art. 321, do CPC/2015, trazendo aos 

autos, cópia da Certidão Negativa da Inexistência de Bens em nome do de 

cujus, bem como inclua no polo ativo da demanda os demais herdeiros ou 

acoste os respectivos termos de renúncia, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumprida a emenda, desde já ORDENO que a secretaria deste 

Juízo, encaminhe Ofício junto a Caixa Econômica Federal, requisitando 

demonstrativos de eventuais valores depositados em nome do(a) de 

cujus, devendo as informações solicitadas serem encaminhadas a este 

Juízo no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento desta. Instrua o ofício 

com cópia dos documentos do(a) de cujus contidos na inicial (RG, CPF 

etc), para subsidiar as informações solicitadas. Intime-se. Oficie-se. Com 

aporte aos autos, conclusos. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82959 Nr: 1714-57.2017.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAIRE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO RIBEIRO DE ALMEIDA, FULANO DE 

TAL E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11447

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes postularam pela redesignação da 
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audiência (Ref: 56 e 61), REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 

06 de maio de 2020, às 13h30min.

Intimem-se por DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47550 Nr: 493-49.2011.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALGIZA DUARTE CANETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes para 

CIÊNCIA do Retorno dos Autos à Primeira Instância exarada nos autos do 

processo identificado, para que em 5 dias manifeste o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75955 Nr: 630-55.2016.811.0053

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA NELIA REINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDOALDO RODRIGUES MOREIRA, MARIA 

HELENA PINHEIRO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/O/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8.548, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14676

 Vistos etc.

CUMPRA-SE decisão de Ref. 176, INTIMANDO-SE o perito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 844 Nr: 977-50.2000.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de ADEMAR CAIXETA DE CASTRO, TÂNIA 

MARISA DE CASTRO MONTE, ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS 

PRODUTORES RURAIS DO VALE ABENÇOADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet - OAB:7213, Felipe Velasques Amaral - OAB:13598/MT, 

Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5665, TAÍSSA MAFFESSONI - 

OAB:18436/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Helena Giraldelli - 

OAB:9141, Ricardo João Zanata - OAB:8360, Rodrigo Geraldo 

Ribeiro de Araújo - OAB:9098

 Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes à manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Em nada sendo requerido, REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na 

distribuição.

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001776-12.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

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 : 

1001776-12.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: ULISSES GARCIA NETO 

EXECUTADO: ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

Vistos etc. RETIFIQUE-SE o mandado de penhora, constando o exequente 

como fiel depositário dos bens penhorados. No mesmo ato, INTIME-SE o i. 

Tabelião a dar cumprimento à presente ordem judicial, sem criar outros 

empecilhos (CPC, art. 77, III). Às providências. Intime-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão 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)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000229-97.2020.8.11.0053. REQUERENTE: ROSIMEIRE BATISTA 

VIRGOLINO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de demanda aforada pela parte 

requerente em face de Energisa. Extrai-se da prefacial que a parte 

requerente sempre manteve regular média de consumo de energia elétrica; 

contudo, recentemente, a parte requerida passou a lhe cobrar mais do que 

aquele consumo mensal normal. Com lastro nestas premissas, postula a 

parte requerente pela antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para 

determinar à requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do Código de 

Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela jurisdicional 

quando verossímeis os fatos articulados pela parte requerente, bem como 

houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido estiver vazado em prova 

inequívoca. In casu, tenho que todos os requisitos para concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional encontram-se presentes. Os 

fatos são verossímeis, já que articulados de modo a ilustrar a situação 

vivenciada pelo requerente. Outrossim, in casu, impende lembrar a 

incidência das normas consumeiristas. Assim, impõe-se a inversão do 

encargo probatório, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Caberá à requerida demonstrar os fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito do requerente. O risco de grave 

dano parece inescondível. Isto porque são cediças as mazelas que a falta 

de energia elétrica, serviço essencial, acarreta. Sendo assim, também se 

encontra presente o risco de grave dano, elemento essencial à 

concessão da liminar postulada pelo requerente na prefacial. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional deduzido, para determinar à parte requerida 

abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica, em virtude 

dos débitos aludidos na exordial, pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais). A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA PARA OS DEVIDOS FINS 

LEGAIS. A PRÓPRIA PARTE FICA ENCARREGADA DE PROTOCOLAR O 

DOCUMENTO PERANTE A REQUERIDA, JUNTANDO CÓPIA DO 

PROTOCOLO NESTES AUTOS! No mais, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação de acordo com a pauta do Juizado especial. CITEM-SE as 

partes reclamadas, 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, 18 de fevereiro de 
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2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000073-57.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOABE DAUZACKER MARQUES (REU)

GUSTAVO ALEXANDRE RODANTE BUISSA (REU)

JOSE MARQUES SOBRINHO (REU)

ANA LETICIA MALERBA BUISSA (REU)

FRANCISCA FALEIROS MARQUES (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000073-57.2019.8.11.0017. 

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

REU: FRANCISCA FALEIROS MARQUES, JOABE DAUZACKER MARQUES, 

GUSTAVO ALEXANDRE RODANTE BUISSA, JOSE MARQUES SOBRINHO, 

ANA LETICIA MALERBA BUISSA Vistos. Em que pese o Juízo condicionar 

o cumprimento da tutela antecipada ao depósito do montante de R$ 

28.753,84 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e 

quatro centavos) na conta do Juízo, verifica-se que a Secretaria não se 

atentou para o valor depositado em Juízo pela Requerente – R$ 4.392,46 

(quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), 

a qual dera início ao cumprimento da medida com a tentativa de 

cumprimento do ato, incorretamente. Deste modo, constatando-se que não 

houve o pagamento integral do valor a ser depositado em Juízo, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o depósito do valor 

remanescente. Somente com o depósito integral é que a Secretaria deverá 

cumprir o ato de concessão da tutela antecipada, a fim de citar/intimar os 

requeridos, nesse sentido. Nesse diapasão, considerando que a 

Requerente informara que a citação/intimação deveria ocorrer no 

endereço arrolado na exordial, tendo o mandado anterior constado 

endereços desconhecidos, diligenciando o Oficial de Justiça apenas na 

cidade de Luciara – MT, determino que a Secretaria atente-se para a 

citação dos requeridos nos endereços expostos na exordial. Às 

providências. São Félix do Araguaia/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000273-64.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE MORAES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB - MT19907/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000273-64.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): ROGERIO DE MORAES VIEIRA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ao tempo em que 

recebo a emenda à inicial constante em ID nº. 19247741, denoto que o 

causídico que assina a petição inicial é diverso daquele constante no 

instrumento de procuração. Assim, nos termos do artigo 321 do NCPC, 

DETERMINO que a Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a 

representação processual da parte autora, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. São Félix do Araguaia - MT, 17 de Fevereiro de 2020. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000476-26.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR PINHEIRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANNE RENATA COSTA SILVA OAB - GO46218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANILTO DA SILVA AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000476-26.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: LUZIMAR PINHEIRO PINTO REQUERIDO: IRANILTO DA 

SILVA AGUIAR LUZIMAR PINHEIRO PINTO ingressou com a presente 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM 

PARTILHA DE BENS C/C ALIMENTOS e pedido liminar em face de 

IRANILTON DA SILVA AGUIAR. Em seguida, a Requerente juntamente com 

o requerido peticionou informando que não possui mais interesse na ação, 

devendo-se impor a extinção do feito com base no artigo 485 do inciso VIII 

do NCPC. Desnecessário a atuação do Ministério Público, ante a 

maioridade de todos os envolvidos. Vieram os autos à conclusão. É o 

breve relato. Decido. Preliminarmente, é de conhecimento que se encontra 

em vigor o atual Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a 

analise do feito com base nesta norma jurídica. Neste giro, deve-se aplicar 

com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 485, in verbis: 

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII – Homologar a 

desistência da ação; §5°. A desistência da ação pode ser apresentada até 

a sentença.” Portanto, não tendo a Requerente interesse no 

prosseguimento do fe i to ,  não se v is lumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade em sua extinção, nos termos requeridos. Ante o 

exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas, eis que beneficiário da 

assistência judiciária gratuita deferida. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. São Félix do 

Araguaia - MT, 18 de Fevereiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000415-68.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUTO DINIZ CINTRA OAB - GO27310 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA J.T.R. LTDA (REQUERIDO)

ANTONIO LUIZ SOBRINHO (REQUERIDO)

RUI DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE TADEU GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAVEL MALDI BORGES OAB - MG62248 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000415-68.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: PATRICK FERREIRA REQUERIDO: AGROPECUARIA J.T.R. 

LTDA, JOSE TADEU GOMES, RUI DA SILVA, ANTONIO LUIZ SOBRINHO 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública 

c/c Cancelamento de Registro Imobiliário proposta por Patrick Ferreira e 

Elizet Domingos Rocha, em desfavor de Agropecuária JTR LTDA e outros, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em decisão judicial, datada de 

23 de maio de 2019, este Juízo determinara a intimação da parte autora 

para que atribuísse valor correto à causa, uma vez que o valor inicial dado 

a causa não corresponderia ao objeto da demanda, bem como efetuasse 

o recolhimento das custas processuais e/ou comprovassem a 

necessidade da assistência judiciária gratuita, além de juntarem aos autos 
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documentos indispensáveis a propositura da demanda, sob pena de 

indeferimento da inicial. Devidamente intimada, a parte deixou transcorrer 

“in albis” o prazo estipulado, deixando de atender a ordenança de emenda 

à inicial. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Consoante o disposto no artigo 321 do CPC: 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. In casu, regularmente intimados 

para emendar a inicial, sob de extinção do feito sem exame do mérito, os 

autores quedaram-se inertes ao chamado da Justiça, deixando 

transcorrer o prazo legal para manifestação. Sendo assim, é o caso de 

indeferimento da inicial, pois a parte Autora não cumpriu a diligência que 

lhe incumbia. Dispositivo Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

exame do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. 

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. São Félix do Araguaia/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 03/2020-GAB A Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini, Juíza 

de Direito/Diretora do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, CONSIDERANDO que a Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), ao 

mesmo tempo em que objetiva efetivar as disposições de sentença ou 

decisão criminal, tem como escopo proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condenado e do internado (art. 01º); 

CONSIDERANDO que a troca de experiências em grupo, através de 

partilhas, estabelece laços de confiança, além de agregar saberes e 

vivências do que é partilhado, é uma forma de cuidar da saúde física e 

mental, havendo uma ressignificação de ideias; CONSIDERANDO que a 

fisioterapia no sistema prisional é um trabalho que visa não só o bem-estar 

físico dos encarcerados, mas também oportuniza a prevenção e 

tratamento de disfunções ocasionadas por diversas doenças, além de 

contribuir para reinserção social e incentivar a mudança de 

comportamento; RESOLVE instituir o Projeto "RECONSTRUINDO ELOS - UM 

CAMINHO PARA A RESSOCIALIZAÇÃO" como projeto do Juízo da 

Execução Penal desta Comarca de São José dos Quatro Marcos: Art. 1º: 

O presente projeto tem como fundamento verificar o perfil de saúde dos 

homens do sistema carcerário e identificar a necessidade da inserção do 

fisioterapeuta na assistência dessa população. Art. 2º: O projeto objetiva 

proporcionar os participantes um ambiente acolhedor e de confiança, para 

a interação dos encarcerados; apresentar ferramentas que os auxilie no 

bem-estar físico e garantir acesso a todos os níveis de cuidados de 

saúde. Art. 3º: Os trabalhos serão realizados semestralmente pelo Núcleo 

do curso de Fisioterapia da Faculdade de Quatro Marcos-FQM, mediante 

parceria com o Poder Judiciário, com a apresentação de cronograma 

semestral das atividades a serem desenvolvidas no período, para fins de 

intimação. Art. 4ª: O desenvolvimento das atividades consistirá na 

formação de 04 (quatro) grupos de acadêmicos de fisioterapia, que irão 

trabalhar, sob supervisão do professor responsável, com participantes 

disponibilizados pela Direção da Cadeia Pública de São José dos Quatro 

Marcos. Dentro dessa perspectiva, os estagiários irão aferir a pressão 

arterial, orientar sobre a postura, realizar testes ergonômicos, além de 

identificar quais outras demandas do grupo a ser trabalhado e, a partir 

disso, desenvolverão atividades conforme a necessidade dos 

participantes. I. Os encontros com os grupos ocorrerão semanalmente, no 

período vespertino (13h30min às 15h30min) e terá duração de 2h/dia. Esta 

portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se.

Registre-se. Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. São José dos Quatro Marcos/MT, 

18 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito/Diretora do Foro

 PORTARIA N. 6/2020-CNPar

 A Doutora Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito e Diretora 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de São José dos Quatro Marcos 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e,

 RESOLVE:

Art. I. LOTAR a servidora, ROSIMEIRI DELFORNO, técnica Judiciária, 

matrícula 5408, na Vara Única/JuizadoEspecial, para exercer trabalhos 

junto a Vara Única/Juizado Especial, nesta Comarca.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

São José dos Quatro Marcos-MT, 31 de Janeiro de 2020.

Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito/Diretora do Foro

PORTARIA Nº 08/2020-CA

 A Excelentíssima Senhora Doutora Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, 

MMª Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 Art. 1º. DESIGNAR os servidores Gilson da Silva Martins - matrícula 

13.700 - Gestor Geral e Tereza Cássia da Cruz Capelletti - matrícula 7958 

– Gerente Administrativo III, ambas lotados nesta Comarca, para 

comporem, juntamente com o Juiz(a) Diretor(a) do Foro, a Comissão de 

Análise de Desempenho do Estágio probatório dos servidores lotados no 

Fórum desta Comarca.

 Art. 2º. P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 31 de Janeiro de 2020.

 Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

 PORTARIA N.07/2020- CNPar

A Doutora Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito e Diretora 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de São José dos Quatro Marcos 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e,

 RESOLVE:

Art. I. LOTAR o servidor, GILSON DA SILVA MARTINS, técnico Judiciário, 

matrícula 13.700, na CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO, para exercer a 

função de Gestor Geral de 1ª Entrância, nesta Comarca.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

São José dos Quatro Marcos-MT, 31 de Janeiro de 2020.

Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito/Diretora do Foro

Requerimento

Requerimento CIA n.0705988-94.2019.811.0039

 EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA LÍLIAN BARTOLAZZI LAURINDO 

BIANCHINI - MM. JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA 

DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT.

GABRIELA LUJAN FAGUNDES, matrícula 39194, VOLUNTÁRIA, vem mui 

respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer a prorrogação 

pelo período de 12 meses do Programa do Termo de Adesão de Serviço 

Voluntário, bem como, solicitar neste novo período, um recesso de 30 

(trinta) dias, a contar da data de 15 de Julho de 2020, para tratar de 

assuntos de ordem pessoal.

Nestes termos,

pede deferimento.

São José dos Quatro Marcos, 31 de Janeiro de 2020.

 Gabriela Lujan Fagundes

Voluntária Requerente

Ciente do (a) Gestor (a) Geral: em 07/02/2020

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000829-97.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA CAIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO JUARES DA SILVA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000829-97.2019.8.11.0039. EXEQUENTE: EDUARDA CAIRES DA SILVA 

EXECUTADO: CELSO JUARES DA SILVA Vistos. 1. Defiro o pedido em ID 

n. 27699745. 2. Oficie-se a Conta Única do Poder Judiciário, solicitando a 

vinculação dos valores ao feito. 3. Após, expeça-se alvará para liberação 

dos valores vinculados para a conta bancária indicada em ID n. 25458903, 

devendo o comprovante ser juntado no processo. 4. Tendo em vista que a 

advogada Luciana Trintade Xavier – OAB-MT 25.621/O, foi nomeada para 

patrocinar a Defesa da parte conforme ID n. 24359802, fixo os honorários 

advocatícios, em favor do(a) causídico(a), pela atuação na presente 

demanda, no montante de 01 URH, tomando-se em conta a natureza da 

causa e do trabalho desempenhado nos autos pelo Defensor ad hoc, bem 

como, o disposto na Resolução n. 096 de 27/07/2007, do Conselho da 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4º, 

do Provimento n. 009/2007-CGJ. 5. Após, conclusos para deliberações. 6. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 17 

de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

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

Processo Número: 1001213-40.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. G. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. A. L. (REU)

U. M. D. S. O. (REU)

 

Intima-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar 

provas que pretende produzir ou requerer o julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000230-41.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA DE SOUZA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI DA SILVA COSTA (REU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 16/04/2020 às 16:00hs, na sala do CEJUSC, bem 

como, comprovar a distribuição de Carta Precatória de citação do 

requerido no prazo de 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000176-41.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DA SILVA BEM LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000176-41.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

IRENE DA SILVA BEM LEITE REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Novo 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 oral. Considerando o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, 

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. Sapezal/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000169-49.2020.8.11.0078

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:

CLAUDEMIR BELLOTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000169-49.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

CLAUDEMIR BELLOTO DA SILVA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, por intermédio de advogado constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO em face de CLAUDEMIR BELLOTO DA SILVA, 

ambos qualificados, pleiteando liminarmente a busca e apreensão do 

seguinte bem: MARCA CHEVROLET, MODELO PRISMA FLEX MAXX 1.0 

VHC-E 8V A/G 4P, CHASSI n. 9BGRM69F0AG275479, ANO DE 

FABRICAÇÃO 2010, MODELO 2010, COR VERMELHA, PLACA NJH-6172. 

Argumenta a parte autora que, diante da aquisição do veículo mencionado, 

com objetivo de quitar o débito, pactuou com requerido contrato de 

financiamento, garantido por alienação fiduciária. Ocorre que a parte 

requerida encontra-se inadimplente desde 07.10.2019, importando o débito 

das parcelas em aberto no valor de R$ 9.010,23 (nove mil e dez reais e 

vinte e três centavos). Não obstante as tentativas amigáveis solicitando a 

devolução do bem em troca da quitação do débito, a requerente não 

obteve a satisfação do seu direito, não restando outra alternativa senão o 

ajuizamento da ação. Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/44. É o 

relato. Decido. Nos termos do 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. No 

caso em tela, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz 

aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito 

deduzido, existindo prova da inadimplência (mora) da parte requerida por 

meio da notificação extrajudicial de fls. 37/38. Encontra-se presente ainda 

o perigo grave justificador do deferimento da medida pleiteada, que se 

encontra representado pelo receio do requerido vender o veículo, vir a 

sofrer danos e até mesmo perecer. 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, nos termos do art. 296, do NCPC, a tutela provisória pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se novamente a notificação extrajudicial. Por fim, 

entendo desnecessária a prestação de caução. Posto isso, DEFIRO o 

pedido liminar, para imediata Busca e Apreensão do veículo MARCA 

CHEVROLET, MODELO PRISMA FLEX MAXX 1.0 VHC-E 8V A/G 4P, 

CHASSI n. 9BGRM69F0AG275479, ANO DE FABRICAÇÃO 2010, MODELO 
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2010, COR VERMELHA, PLACA NJH-6172, descrito no contrato de fls. 

32/35. Deposite-o em mãos da pessoa a ser indicada pela parte autora, 

mediante termo de compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre 

o estado de conservação do bem. Diante da manifestação da parte autora 

pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação ou de 

mediação, deixo de designar audiência prevista no art. 334 do NCPC. No 

prazo de 05 dias, a parte requerida 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. Cite-se a 

parte requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias contados da execução da liminar, fazendo constar 

que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 18 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001076-58.2019.8.11.0078

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:

ROSANI PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001076-58.2019.8.11.0078. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: ROSANI PEREIRA DE 

OLIVEIRA Recebo a emenda à exordial e, nos termos do art. 829 do NCPC, 

determino a citação da parte executada para, em três dias, pagar a dívida. 

Nos termos do art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor dos honorários 

advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima assinalado, 

reduzo a verba em 50%. Determino a expedição de mandado de citação, 

penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 829, que dispõe o 

seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado”. Caso o executado não seja localizado 

para ser citado, o(a) oficial de justiça deverá proceder na forma do art. 

830 do NCPC e a parte exequente, nos termos do §2º do referido 

dispositivo legal. Por fim, expeça-se a certidão à que alude o art. 828 do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001075-73.2019.8.11.0078

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:

PIONEIRO SERVICO DE MUNCK LTDA - ME (EXECUTADO)

HELIO THOME DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001075-73.2019.8.11.0078. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: PIONEIRO SERVICO 

DE MUNCK LTDA - ME, HELIO THOME DE MORAES Recebo a emenda à 

exordial e, nos termos do art. 829 do NCPC, determino a citação da parte 

executada para, em três dias, pagar a dívida. Nos termos do art. 827 do 

NCPC, fixo em 10% o valor dos honorários advocatícios. No caso de 

pagamento integral no prazo acima assinalado, reduzo a verba em 50%. 

Determino a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, nos 

termos do §1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”. Caso 

o executado não seja localizado para ser citado, o(a) oficial de justiça 

deverá proceder na forma do art. 830 do NCPC e a parte exequente, nos 

termos do §2º do referido dispositivo legal. Por fim, expeça-se a certidão à 

que alude o art. 828 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000488-51.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BUENO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL RUGGERI ARTNER OAB - SC42325 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000488-51.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

TEREZA BUENO ROSA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

TEREZA BUENO ROSA ajuizou ação de indenização em face de do 

BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

síntese, narra a requerente que possui conta conjunta com seu esposo 

junto à instituição bancária ré, sendo que, após o falecimento de seu 

cônjuge, passou a ser descontado de sua conta valores atinentes à 

empréstimos contraídos pelo de cujus. Relata desconhecer os contratos 

de empréstimos formulados, narrando que, ao solicita-los juntos ao banco 

réu, este teria recusado apresenta-los. Diante disso, postula pela 

concessão de liminar, consistente na imediata suspensão da cobrança em 

sua conta dos valores afetos aos contratos em aberto em nome de João 

de Lara Rosa. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 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 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. In casu, tenho que o pedido liminar não 

merece prosperar, eis que, da detida análise dos documentos que 

acompanham a exordial, verifico que o requerente não logrou êxito em 

demonstrar qualquer irregularidade na conduta perpetrada pelo requerido. 

No concernente ao fumus boni iuris, verifico que a requerente sequer 

demonstrou que estão sendo descontados valores em suas contas, 

circunstância que inviabiliza a análise da regularidade/legalidade do 

alegado abatimento. Ante o exposto, à míngua dos requisitos, com amparo 

no art. 300 do CPC/2015, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Diante 

do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 17 de abril de 2020, às 13h00min. Nos termos do §3º do art. 334 do 

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, 18 de 

fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000917-18.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER (AUTOR(A))

GUILHERME MOGNON SCHEFFER (AUTOR(A))

GISLAYNE RAFAELA SCHEFFER (AUTOR(A))

GILLIARD ANTONIO SCHEFFER (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ENZO GARCIA OAB - SP338008 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA MEDEIROS (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000917-18.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER, GILLIARD ANTONIO SCHEFFER, 

GISLAYNE RAFAELA SCHEFFER, GUILHERME MOGNON SCHEFFER REU: 

DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA MEDEIROS CONDOMÍNIMO RURAL ELIZEU 

ZULMAR MAGGI SCHEFFER & OUTROS ajuizou ação ordinária em face de 

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA MEDEIROS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Relata na exordial que, em 07.11.2018, as partes formalizaram 

contrato de prestação serviços, por meio do qual pactuaram que o 

requerido faria manutenção e revisão mecânica em 08 (oito) máquinas 

plantadeiras de propriedade do autor, sendo que o valor avençado pela 

prestação dos serviços foi de R$28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos 

reais). Discorre que, embora tenha sido fixado o prazo de 06.11.2018 a 

15.11.2018 para conclusão dos trabalhos, o demandado paralisou os 

serviços, deixando de conclui-los dentro do prazo assinalado. 

Posteriormente, em abril/2019, as partes aditaram o contrato verbalmente, 

para o fim de incluir aos serviços outrora contratados a solda nas 

referidas máquinas plantadeiras. Entretanto, novamente o requerido 

deixou de concluir o serviço, executando, tão somente, 50% de todo o 

trabalho, tendo, todavia, recebido o valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil 

reais) à título de adiantamento. Narra que, além do valor percebido, o 

requerido está em posse de veículo de propriedade do autor, automóvel 

esse que seria adquirido mediante a prestação de serviços, os quais não 

foram realizados. Com forte em tais argumentos, postula o requerente pela 

concessão de liminar de busca e apreensão do referido veículo. Junto da 

inicial, vieram os documentos de fls. 11/56. Devidamente intimados para 

recolherem as custas e taxas de distribuição, o requerente o fez, 

conforme se infere no id 24572404. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. 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 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. In casu, 

tenho que o pedido liminar não merece prosperar, eis que, da detida 

análise dos documentos que acompanham a exordial, não vislumbro a 

alegada probabilidade do direito deduzido, como também o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, verifico que não 

constam nos autos substratos, ainda que indiciários, de que houve 

ineficiência na prestação de serviços pelo requerido. Afora essa 

circunstância, não há no fólio processual, sequer, elementos que indiquem 

o requerido está na posse do veículo automotor da empresa autora, 

tampouco que as partes tenham firmado contrato de promessa de compra 

e venda. Ante o exposto, à míngua dos requisitos, com amparo no art. 300 

do CPC/2015, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Diante do que 

dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 17 

de abril de 2020, às 13h30min. Nos termos do §3º do art. 334 do 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. Ressalto que deverá ser observado o endereço constante no 

extrato de Infojud anexo para citação e intimação da parte ré. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 18 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001071-36.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT15923-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001071-36.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

ANTONIO MENDES SILVA FILHO REU: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE 

AUTOGESTAO VEICULAR Recebo a emenda à exordial e defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao requerente, nos termos do 

art. 98 e seguintes do NCPC. Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 08 de maio de 2020, às 

13h30min. Nos termos do §3º do art. 334 do 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, 18 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001249-82.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ANASTACIA VENGRUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DUARTE DE ARAUJO OAB - MT25807/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORMEZINDO COIMBRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001249-82.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

ALESSANDRA ANASTACIA VENGRUS REU: ORMEZINDO COIMBRA DOS 

SANTOS Recebo a emenda à exordial e defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita ao requerente, nos termos do art. 98 e 

seguintes do NCPC. Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 03 de abril de 2020, às 13h00min. Nos 

termos do §3º do art. 334 do 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, 18 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000719-78.2019.8.11.0078
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Parte(s) Polo Ativo:

JAACILENE DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR OAB - MT27716/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FERREIRA DE PAULA (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000719-78.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

JAACILENE DA SILVA RIBEIRO REU: RAFAEL FERREIRA DE PAULA 

JAACILENE DA SILVA RIBEIRO ajuizou ação de ressarcimento em face de 

RAFAEL FERREIRA DA PAULA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Antes de ser procedida a citação do requerido, sobreveio 

manifestação da autor, asseverando não possuir interesse no 

prosseguimento do feito, razão pela qual postulou pela extinção da 

demanda. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Considerando o relatado, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo 

Civil. Condeno a requerente ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Esses valores só poderão ser cobrados se houver 

comprovação da modificação no estado econômico do vencido no prazo 

de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Sem honorários. Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sapezal/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001055-82.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ALMEIDA YARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN DAIANA GOMES YARA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1001055-82.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: MARCELO DE ALMEIDA YARA REQUERIDO: SUELEN 

DAIANA GOMES YARA Cuida-se de pedido de decretação de divórcio 

direto consensual em que as partes acordaram quanto à dissolução do 

vínculo conjugal, guarda e alimentos a filhos menores. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público opinou pela homologação da avença. É o 

relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, legitimidade e 

interesse de agir, além do que ausentes preliminares, passo à análise do 

mérito da causa. Em relação ao pedido de divórcio, tem-se que com o 

advento da Emenda Constitucional nº 66/2010 o divórcio poderá ser 

requerido por ambos os cônjuges (consensual) ou apenas por apenas um 

deles (litigioso) a qualquer momento, dispensando o prazo que era 

anteriormente previsto, razão pela qual inexiste qualquer óbice à 

decretação do divórcio pleiteado na peça inicial. No tocante à guarda e 

alimentos, o representante ministerial manifestou favorável, razão pela 

qual o acordo celebrado deve ser homologado. Ante o exposto, JULGO 

extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, 

"b", do NCPC/2015, e homologo por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes, de modo 

que decreto o divórcio de MARCELO DE ALMEIDA YARA e SUELEN 

DAIANA GOMES YARA, fazendo cessar todos os deveres inerentes ao 

casamento, devendo a mulher retornar ao nome de solteira. Isentos de 

custas e despesas processuais. Expeça-se o respectivo mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente. Após, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sapezal/MT, 18 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-86.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR ALVES FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 04/05/2020 às 14:00hs, na sala do CEJUSC.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000071-16.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO NOGUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000071-16.2020.8.11.0094. AUTOR: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: VALDEVINO NOGUEIRA Vistos. Considerando que o acusado, 

devidamente citado ID 29086353, não apresentou resposta a denúncia, 

tendo manifestado não possuir condições financeiras para constituir 

advogado, requerendo a nomeação de um defensor dativo. Considerando 

ainda, a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o Dr. 

Magaiver Baesso dos Santos, advogado militante nesta comarca, para 

patrocinar os interesses da requerida. 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-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000092-89.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON GOMES PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000092-89.2020.8.11.0094. AUTOR: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: AMILTON GOMES PEREIRA Vistos. Diante da certidão ID 28900918, 

tendo em vista a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o 

Dr. Astor Beskow, advogado militante nesta comarca, para atuar na 

defesa do acusado. Os honorários serão arbitrados por ocasião da 

sentença. Por oportuno, intime-se o advogado nomeado da presente 

nomeação, bem como, para as providencias que julgar pertinentes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Ciência ao MP. 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:
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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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TABAPORÃ VARA ÚNICA DE TABAPORÃ Rua Carlos Roberto Platero, s/n, 

Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Impulsiono os presente autos para intimar a parte 

requerente, para que proceda ao pagamento do valor da diligência do 

oficial de justiça referente ao ato de Mandado de Citação. Esclareço que, 

com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o 

site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão 

de Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte 

referente ao "bairro", clicar em "Gleba Mercedes", para emitir a guia no 

valor de R$ 450,00. 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: 1000240-37.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Tabaporã (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO RODRIGUES DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000240-37.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

MUNICÍPIO DE TABAPORÃ REU: PAULO SERGIO RODRIGUES DE SOUZA 

Vistos. Considerando que o acusado, devidamente citado, hipossuficiente 

manifestou no ID 23014976, pela nomeação da advogado dativo, alegando 

não possuir condições econômicas para constituir advogado particular. 

Considerando ainda, a ausência do núcleo da Defensoria Pública nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Agnaldo Valdir Pires, advogado militante neste 

juízo, para atuar na defesa da requerido. Por oportuno, intime-se o 

advogado ora nomeado, para 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. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000536-59.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

C V SCHUDIKEN - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000536-59.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: C V SCHUDIKEN - EPP REQUERIDO: JUARES DOMINGOS 

DOS SANTOS Cuida-se de Ação Reivindicatória Com Pedido de Tutela 

Cautelar Antecipada, Tutela De Evidência e Exibição de Documentos, 

MATRIPAR AGRO INDUSTRIAL LTDA move em face de JUARES 

DOMINGOS DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Consta da inicial, que o requerido é proprietário das áreas de terras objeto 

das Matrículas 4.797 e 4.798 do CRI de Tabaporã/MT, que possuem área 

total de 2.784,881 ha, sendo que a área de posse que hoje vem sendo 

exercida por Juares Domingos dos Santos é de 2.888,0092 há, ou seja, 

também exercendo posse sobre o imóvel rural objeto da Matrícula 4.979 do 

CRI da Comarca de Tabaporã/MT, cuja propriedade é da Requerente. 

Visando comprovar sua propriedade, a requerente acostou aos autos 

documento de matrícula do imóvel, bem como, no intuito de demonstrar que 

o requerido exerce a posse sobre o imóvel pertencente à Requerente, 

qual seja, o imóvel rural denominado de “FAZENDA TAPENA – GL. SÃO 

JOSÉ – LOTE DESMEMBRADO”, objeto da Matrícula de nº 4979 do CRI da 

Comarca de Tabaporã/MT, com área total de 105,6633 há, carreou aos 

autos recibo de inscrição – CAR- MT, CAR – MT 124688/2017, cadastrado 

em 25/01/2019 e, apresentado perante a SEMA pelo Requerido. A 

Requerente carreou, ainda, aos autos cópia do contrato de arrendamento 

da Fazenda Nossa Senhora Aparecida com o Sr. Idécio Locatelli, 

arrendando também a área consolidada e agricultável do imóvel da 

Reivindicante, que é de 98,8910 hectares. Requer a autora, a concessão 

de Tutela Cautelar de Urgência, e/ou tutela de evidência, para que seja 

determinada a imissão na posse da requerente sore o imóvel rural 

denominado de Fazenda Tapena- Gleba São João com extensão total de 

105,6633 há, objeto da matrícula sob n. 4.979 do Cartório de Registro de 

Imóvel desta Comarca, e ainda, seja determinado o depósito em Juízo da 

renda proveniente do Contrato de Arrendamento do imóvel denominado de 

Fazenda Nossa Senhora Aparecida, devendo, para tanto, ser intimado o 

Sr. Idécio Ângelo Locatelli. Relatei o necessário. Fundamento. Decido. 

Devidamente emendada a inicial, sendo comprovado o primeiro pagamento 

das parcelas das custas iniciais, consoante comprovantes acostados aos 

autos, bem como, verificando que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319, assim como do artigo 320, ambos do Código de processo Civil, 

recebo a petição inicial. Reivindica a autora, em síntese, a propriedade 

plena de imóvel rural a que alude a petição inicial, pedindo nesse momento 

processual o reconhecimento da tutela de evidência e/ou a tutela de 

urgência do provimento. No que tange à tutela de evidência requerida, 

passo à análise. Impende destacar que a Tutela de Evidência, surgiu da 

necessidade de conferir maior efetividade e celeridade à prestação 

jurisdicional, para que o processo deixe de ser um fim em si mesmo e 
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cumpra sua missão constitucional, que é a pacificação social, com a 

entrega do bem da vida a quem comprovadamente dele faz jus, reduzindo 

o ônus de, eventual, morosidade judiciária que impossibilita o pronto 

acesso da parte ao que lhe é de direito. Havendo, neste caso, a 

necessidade do autor comprovar de plano seu direito, não restando 

dúvida quando a constituição deste. Obviamente, que quando se diz que o 

autor deverá comprovar seu direito de plano para concessão da tutela de 

evidência, não se confunde tal concessão com o julgamento antecipado 

total ou parcial do mérito, necessitando para tanto competente dilação 

probatória. A medida aqui vindicada se encontra no artigo 311 do CPC, que 

assim estabelece acerca da Tutela de Evidência: 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. 

Negritei. A parte requerente fundamenta seu pedido no inciso IV do art. 

311 do CPC. Pois bem. É sabido que na Ação Reivindicatória cabe ao 

proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário e, assim 

sendo, ao titular do domínio sendo assegurado o direito de usar, gozar, 

dispor e de reaver seus bens do poder de quem quer que injustamente os 

possua. Neste passo, dispõe o art. 1.228, caput, do Código Civil: “Art. 

1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 

direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

detenha”. Do supracitado dispositivo legal conclui-se que os requisitos 

necessários e cumulativos para a propositura e procedência na Ação 

Reivindicatória são: a) prova atual da propriedade; b) individualização do 

bem; c) posse injusta do réu. Em análise aos documentos que aportaram 

na inicial, fazendo a devida valoração para fins de análise exclusiva da 

tutela de evidência pleiteada, verifica-se que tal tutela deve ser negada. 

Explica-se. Dos requisitos citados na ação reivindicatória, o pressuposto 

específico (título), tal como sua individualização, restou demonstrado nos 

autos pela matrícula do imóvel, trazida pela requerente ID 26185635. 

Contudo, o requisito da prova plena documental, quanto à posse injusta, 

suficiente dos fatos constitutivos (exigido para fins de tutela de 

evidência), no presente caso, não restou demonstrada. Insta salientar que 

o argumento de que o recibo de Inscrição CAR – MT 124688/2017, 

cadastrado em 25/01/2019 e apresentado perante a SEMA pelo Requerido 

demonstra, de forma inequívoca, que este exerce a posse sobre o imóvel 

pertencente à Requerente, não deve prosperar, sendo que o CAR não é 

hábil, por si só, para comprovação de posse. Em outras palavras, o 

Recibo de Inscrição CAR– MT 124688/2017, por si só, não demonstra que 

o requerido exerce posse injusta da área rural de domínio da requerente. 

Posse além de direito é, também fato, sendo que o documento relativo ao 

CAR nada prova quanto a este fato. Mesmo porque, em que pese tal 

documento com data de cadastro em 25/01/2019, demonstrar indícios que 

o requerido possua intenção de exercer posse injusta em fração da área 

do imóvel em questão, o Demonstrativo de Informações no CAR datado de 

05/11/2019, consta sua situação como suspenso. Ainda, como documento 

tendente de prova da posse injusta, a parte autora alega que o requerido 

firmou contrato de arrendamento com terceira pessoa, fazendo juntada de 

tal contrato. Consta do contrato de arrendamento carreado aos autos ID 

26185798, que o objeto do arrendamento é o imóvel de matrícula 2126, ou 

seja, matrícula diferente da informada nestes autos pela autora (m. 4.979), 

sendo certo, mesmo que se alegue que o imóvel da parte autora decorreu 

da matrícula citada em contrato de arrendamento, não há nos autos prova 

documental inequívoca da cadeia dominial ligando a Matrícula 2126 a M. 

4979. Assim, para fins do disposto no artigo 311, IV, do CPC, em especial, 

a prova da posse injusta sobre o imóvel da parte autora, não está 

comprovada. Do mesmo modo, por consectário lógico, lembrando que se 

está analisando a concessão de Tutela de Evidência, o depósito em Juízo 

da renda proveniente deste Contrato de Arrendamento do imóvel 

denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida resta prejudicado. Por 

outro lado, no que tange ao pedido de Tutela de Urgência, cujos requisitos 

e profundidade de análise probatória são diferentes, nos termos do artigo 

300, §2º, in fine, c.c art. 384 todos do Código de Processo Civil, antes de 

analisá-la, determino seja oficiado ao Tabelião competente para a área 

litigada para que, em 20 (vinte) dias, confeccione Ata Notarial. Deve 

constar na referida ata notarial se, na área da matrícula 4979 do CRI de 

Tabaporã existe alguma exploração rural ou comercial do bem, indicando, 

se possível a pessoa responsável por tal exploração, indicando o tempo 

aproximado de exploração por esta pessoa, eventuais valores pagos ou 

recebidos, com a indicação dos vizinhos da referida área. Caso alguns 

dos questionamentos não possam ser verificados e atestados pelo 

Tabelião, que seja constado na referida área seus motivos. Intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento 

das custas, taxas e emolumentos referentes a Ata Notarial, acostado aos 

autos comprovante de pagamento. Após, a juntada da Ata Notarial, 

conclusos para decisão referente à tutela de urgência requerida. 

Finalmente, consta da distribuição dos autos como parte autora C V 

SCHUDIKEN - EPP, sendo que da petição inicial consta como requerente 

MATRIPAR AGRO INDUSTRIAL LTDA, devendo-se certificar do ocorrido, 

tomando as providencias necessárias para regularização do polo ativo. 

Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000325-23.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SOARES COSTA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN COSTA FRANCO (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: 1000325-23.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: ELIZABETE SOARES COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ALAN COSTA FRANCO Vistos. 

Para o fins do art. 751 do Código de Processo Civil, designo a data de 15 

de abril às 13h30min. Intimem-se todos. Ciência o Ministério Público 

Estadual Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-71.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000132-71.2020.8.11.0094. REQUERENTE: MARCIA DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: BANCO CSF S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte requerente pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende suficientes à comprovação 

de suas alegações. Em síntese, aduz a requerente que fora surpreendida 

com a informação de que seu nome consta nos cadastros de proteção ao 

crédito. Afirma que não adquiriu qualquer produto ou serviço da empresa 

requerida, não sabendo a origem do débito. Pugna então pela antecipação 

da tutela, para fins de determinar a exclusão das anotações constantes 

em seu nome, em relação aos débitos discutidos nesses autos. Com 

efeito, da análise da exposição fática, verifica-se que a autora merece o 

deferimento da tutela específica pleiteada, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que o 

requerente alega não ter contraído o débito apontado nas negativações. 

Ademais, ressalta-se que a prova negativa, também conhecida como 

prova diabólica, é a prova de um fato negativo, de algo que não 

aconteceu, ou seja, quase impossível de ser produzido pela parte. Sendo 
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que, em regra, o fato negativo não necessita ser provado. Com efeito, a 

prova incumbe a quem afirma, e não a quem nega (negativa non sunt 

probanda), consoante leciona Hélio do Valle Pereira: “Tradicionalmente 

entende-se que o nada não pode ser provado (negativa non sunt 

probanda). Assim, se a argüição da parte envolve circunstância negativa, 

cumpre à outra demonstrar que ocorreu aquilo que é negado.” (Manual de 

direito processual civil: roteiros de aula - processo de conhecimento. 

Florianópolis: Conceito Editorial, 2007. p. 604-605). Logo, torna-se 

temerário exigir da autora a comprovação de um fato negativo, sendo, 

imperioso atribuir à requerida o ônus da prova no presente caso, vez que, 

é parte apta para embasar a presente demanda. Neste mesmo sentido é o 

entendimento do festejado doutrinador Fredie Didier Jr. In verbis: "Quando 

se está diante de uma prova diabólica, o ônus probatório deverá ser 

distribuído dinamicamente, caso a caso. [...] Em outras palavras: prova 

quem pode. Esse posicionamento justifica-se pelos princípios da 

adaptabilidade do procedimento às peculiaridades de caso concreto, da 

cooperação e da igualdade" (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual 

Civil: Teoria geral do processo e processo do conhecimento. 6. ed. 

Salvador: Juspodivm, 2006. p. 524). A jurisprudência em caso análogo 

também tem se posicionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. 

Tendo a parte ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da 

inexistência do débito sob fundamento de que nunca manteve relação 

jurídica com a parte adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos 

negativos de dados. Não se pode exigir do autor a produção de prova 

negativa. (TJMT - Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/03/2010, Data da publicação no DJE 17/03/2010 

(destacamos) É exatamente esta a hipótese, o débito, segundo se alega, é 

inexistente, foi trazido à discussão neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo resultará à 

requerida, e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, 

as limitações de ordem moral e creditícias, que advêm ao consumidor em 

virtude da positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil, e defiro o postulado em comento. “Ex positis”, 

com fulcro no artigo 300 do CPC/15, DEFIRO a tutela específica na forma 

pleiteada na exordial, para fins de DETERMINAR que o requerido promova 

a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, em 

relação ao débito discutido nesses autos, até ulterior deliberação deste 

juízo. Sendo assim, EXPEÇA-SE OFÍCIO aos órgãos de proteção ao 

crédito, solicitando o cumprimento da presente decisão. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, com fundamento 

no artigo 6º, inciso VIII do CDC. No mais, cite-se a parte requerida para 

comparecimento na audiência de conciliação já designada, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fato alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), bem como a ausência da parte reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-70.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA JOSE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000490-70.2019.8.11.0094. REQUERENTE: LAURITA JOSE DE SOUZA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, 

etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários a comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz a 

requerente que realizou a contratação de um financiamento da requerida, 

para aquisição de um veículo automotor, no entanto, apenas atrasou o 

pagamento de uma prestação, a qual se encontra quitada, e a requerida 

permanece realizando inúmeras cobranças. Pugna então, pela 

antecipação da tutela para exclusão de seus dados dos órgãos de 

proteção ao crédito. Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve 

corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado se a ação for 

julgada procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de 

definitividade pela superveniência da sentença. O novo Código de 

Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e tutela 

antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos constantes no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a concessão da 

medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de 

dano. Isto porque a requerente demonstra a quitação das prestações 

inerentes ao lapso temporal em que as cobranças foram efetivadas, bem 

como, que mesmo após o pagamento a requerida não se absteve de 

realizar cobranças. De mais a mais, estando o débito em discussão, deve 

ser concedida a tutela, até ulterior deliberação, tendo em vista, ainda, que 

não há dano inverso. Já o perigo da demora é evidente, pois, ninguém 

pode ignorar os prejuízos de ordem moral e creditícia que advém à pessoa 

que tem seus dados negativados. Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO que a requerida EXCLUA o nome da 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito, apenas com relação 

aos débitos discutidos nesses autos. INTIME-SE o reclamante para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove nos autos o depósito judicial do 

referido montante. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão, com a 

exclusão da anotação apenas em relação aos débitos discutidos nesses 

autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rafael Depra Panichella Juiz 

de Direito

Comarca de Tapurah

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-48.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN RAMOS MEDEIROS (REQUERENTE)

VALDECI DE ALMEIDA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000273-48.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:JONATHAN 

RAMOS MEDEIROS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA 

DA SILVA PAZINI PAIXÃO POLO PASSIVO: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiências de Conciliação Data: 31/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, CENTRO, 

TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . 18 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Comarca da Terra Nova do Norte
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Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 006/2020-DF.

 A Excelentíssima Senhora Doutora JANÍNA REBUCCI DEZANETTI, Juíza 

Diretora do Foro da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o contrato de serviço da Conciliadora encerrou no 

dia 17/02/2020;

 CONSIDERANDO que o processo seletivo para a contratação do próximo 

conciliador encontra-se em andamento;

 CONSIDERANDO que existe pauta de audiência designada para serem 

realizadas durante os meses de fevereiro e março do corrente ano;

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR a servidora Aline Schorro, matrícula 32.619, Analista 

Judiciário PTJ, para atuar como conciliadora “ad hoc” na realização das 

audiências agendadas para os meses de fevereiro e março ou até a 

nomeação do candidato aprovado no processo seletivo.

 Registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça e ciência a servidora.

 De Alta Floresta para Terra Nova do Norte/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI

Juíza Diretora do Foro

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000856-39.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

BLAIR LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000856-39.2019.8.11.0085. 

AUTOR(A): BLAIR LOPES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. Devidamente emendada, recebo a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais. 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 e/ou aposentadoria por 

invalidez 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 

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

Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora. Tendo em vista o 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010191-02.2015.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO SAMPAIO (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO do (a) Promovente/autor (a) acerca da 

devolução da carta precatória positiva ID 255966302, para querendo 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-83.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL CILMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação das partes 

acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-14.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE EUGENIO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO PIRES DE ANDRADE OAB - MT0007994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000254-14.2020.8.11.0085 POLO ATIVO:ANDRE EUGENIO 

DE CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONALDO PIRES DE 

ANDRADE POLO PASSIVO: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: AUDIÊNCIAS 

DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 16/04/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA 

NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 . 18 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: 1000255-96.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINI SCHIRMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO PIRES DE ANDRADE OAB - MT0007994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000255-96.2020.8.11.0085 POLO ATIVO:ALINE CRISTINI 

SCHIRMER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONALDO PIRES DE 

ANDRADE POLO PASSIVO: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: AUDIÊNCIAS 

DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 16/04/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA 

NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 . 18 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 007/2020 – DIR-VBST

O Doutor Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc.

 CONSIDERANDO, que o servidor Amarilton Rodrigues da Cruz, matrícula 

nº 23816, Analista Judiciário, membro da Comissão de Inventário de Bens 

e Doações - COMPIBI, foi removido para a Comarca de Pontes e Lacerda;

 RESOLVE:

 Art. 1º– ALTERAR a Portaria nº 05/2018, de 23/03/2018, que estabelece a 

Comissão de Inventário de Bens e Doações - COMPIBI, no âmbito desta 

comarca, a qual passa a ser composta da seguinte forma: Presidente: 

Doutor Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito e Diretor do Foro; Membros: 

Jhonatan Correia Motta, Técnico Judiciário, matrícula 32774; Wemerson 

Antônio de Oliveira, matrícula nº 25638, Oficial de Justiça e Abel Antônio 

Volpato, matrícula nº 10648, Oficial de Justiça, ambos lotadas nesta 

comarca.

 Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta à Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça, e ao Departamento de Material e Patrimônio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Vila Bela da Santíssima Trindade, 17 de fevereiro de 2020.

 Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

(assinado digitalmente)

Edital

EDITAL DE DOAÇÃO DE BENS PÚBLICOS N. 01/2020

O Excelentíssimo Senhor Doutor Elmo Lamoia de Moraes, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, por intermédio 

da Comissão de Inventário, Avaliação e Doação dos bens móveis 

inservíveis disponíveis à baixa patrimonial, armazenados neste Fórum, 

designada pela Portaria nº 005/2018-DIR, alterada pela Portaria nº 

007/2020-DIR-VBST, (Comissão da COMPIBI Comarca de Vila Bela da 

Santíssima Trindade), publicada no DJE n. 10681, disponibilizada em 

19/02/2020.

CONSIDERANDO a autorização para DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS nos 

autos de Pedido de Doação de Bens Inservíveis n. 48/2019 - CIA 

0723054-70.2019.8.11.0077,

 RESOLVE:

I - Tornar público para conhecimento dos órgãos municipais, estaduais, 

federais, entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, 

reconhecidas de utilidades públicas pelo Estado de Mato Grosso e 

organizações da sociedade civil de interesse público, que procederá a 

doação de bens móveis do seu acervo patrimonial, em atenção aos 

ditames da Lei n. 8.666/93, Instrução Normativa SPA/TJ n. 03/2011 e 

Portaria n. 429/2017/C.ADM.

 II - Integram este Edital o anexo I, (lista dos bens a serem doados).

III - Os interessadas em obter as doações dos bens patrimoniais deverão 

observar as seguintes condições deste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 Trata-se de alienação dos bens móveis considerados inservíveis, na 

forma de DOAÇÃO, listados no Anexo I, deste Edital.

1.2 Os bens públicos encontram-se antieconômicos ou irrecuperáveis 

para os objetivos deste Poder Judiciário.
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1.3 A doação dos bens públicos dar-se-á nas condições que se 

encontram, mediante Termo de Doação Pública.

2. DO LOCAL E HORÁRIO PARA VISTORIA DOS BENS

2.1 Os bens ficarão disponibilizados para vistorias no horário das 14 às 

17 horas, no período vespertino, entre os dias 21/02/2020 a 16/03/2020, 

no Fórum da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, sito a Av. 

Municipal, Bairro Centro, nesta cidade.

2.2 A visita para vistoria dos bens, listados no Anexo I, deverá ser 

procedida por representante legal da interessada, e acompanhada por 

servidores membros da Comissão.

3. DA PARTICIPAÇÃO

Poderão participar do procedimento de doação de bens públicos qualquer 

órgão municipal, estadual, federal, entidade pública ou privada, sem fins 

lucrativos, reconhecida de utilidade pública pelo Estado de Mato Grosso e 

organização da sociedade civil de interesse público.

4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO PARA DOAÇÃO

4.1 PEDIDO FORMAL - Requerimento

4.2 A solicitação deverá ser dirigida a Exmo. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, com expressa 

indicação do material pretendido, conforme descritos no Anexo I, do 

presente Edital, e serão atendidas pela ordem de registro de protocolo, 

respeitando o direito de preferência do item 6.1.

4.3. Deverão conter junto ao Requerimento de solicitação, justificando a 

necessidade e destinação dos bens inservíveis, indicando o lote de seu 

interesse, de acordo com os segmentos das instituições interessadas, as 

seguintes documentações:

a) Lei que declarou o órgão de utilidade pública e/ou estatuto de 

constituição da entidade. Os documentos deverão estar acompanhados 

de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

b) Cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;

c) Cópia da Ata de nomeação da autoridade competente para representar 

o órgão interessado, devidamente habilitado para assinar documentos 

públicos, devidamente registrada em cartório, e/ou cópia da Portaria de 

nomeação do representante, em caso de órgão público;

d) Cópia dos documentos pessoais do representante legal da entidade ou 

órgão público (RG/CPF);

e) Comprovante de endereço atualizado;

f) Certidão de regularidade fiscal perante a fazenda pública federal (CF, 

art. 195, § 3º);

5. DA HABILITAÇÃO

5.1 A habilitação dar-se-á mediante análise das documentações exigidas 

no presente edital, considerada a condição da solicitante.

5.2 Será habilitada a solicitante que apresentar todas as documentações 

acima, no prazo estabelecido neste edital.

6. DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE DOAÇÕES

6.1 As solicitações de doações serão classificadas de acordo com as 

constituições institucionais das interessadas, na forma prevista no Marco 

Regulatório n. 429/2017/C.ADM, seguindo a ordem de preferência:

a) órgãos públicos municipais;

b) órgãos públicos estaduais;

c) órgãos públicos federais;

d) entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, reconhecidas de 

utilidades públicas pelo Estado de Mato Grosso;

e) organizações da sociedade civil de interesse público.

6.2 Havendo mais de um órgão ou entidade com o mesmo grau de 

preferência, será dada prioridade àquela que, primeiramente, protocolou a 

solicitação.

6.3 Os bens listados no Anexo I, deste edital, sem manifestações de 

interesses serão automaticamente, disponibilizados às interessadas 

habilitadas nos procedimentos, respeitando-se a ordem de preferência.

7. DO PRAZO

Os pedidos de doação dos bens, juntamente com os documentos 

elencados no item 4.3, conforme o caso deverão ser protocolizados no 

Fórum da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade no período de 

21/02/2020 a 16/03/2020.

8. DO LOCAL DE RETIRADA DOS BENS MÓVEIS

8.1 As donatárias serão convocadas para retirarem os bens disponíveis, 

por sistema eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação indicado 

pela donatária onde constarão todas as informações relativas às retiradas 

dos bens, quanto ao prazo, data e horário da retirada dos bens.

8.2 Caso haja desistência de órgãos/entidades solicitantes, devidamente 

habilitadas nos autos, serão contemplados aqueles que estejam na ordem 

subsequente de preferência.

8.3 As despesas decorrente da retirada e transporte dos bens correrão 

por conta da donatária.

8.4 A entrega dos bens será processada mediante coleta de assinatura 

no Termo de Doação.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 A qualquer tempo é reservado a Exmo. Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum o direito de retirar qualquer bem listado no anexo I, deste Edital, 

desde que justificadamente lhe seja conveniente.

9.2 Os bens que ao final não forem objetos de doação e/ou os inúteis 

deverão ser recolhidos pela Prefeitura, ou descartados de forma 

ecologicamente correta, ou seja, deverão ser encaminhados a uma 

Empresa ou Cooperativa especializada em reciclagem para dar destinação 

adequada, mediante termo de entrega.

9.3 Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e 

questões referentes a este Edital, a Diretoria do Foro da Comarca.

 9.4 O contato também pode ser através do tel: (65-3259-1204/1368) ou 

do e-mail HYPERLINK "mailto:vila.bela@tjmt.jus.br" vila.bela@tjmt.jus.br.

 9.5 Os casos omissos serão decididos por este Juízo.

 Publique-se. Cumpra-se.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 18 de fevereiro de 2020.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito Diretor do Foro

ANEXO I

EDITAL DE DOAÇÃO DE BENS PÚBLICOS N. 01/2020

LISTA DOS BENS A SEREM DOADOS

1 - FOGÃO DE PISO COM 04 BOCAS ATLAS – MODELO ATENAS

2 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA PARA GARRAFÃO 20LTS 02 

TORNEIRAS COM VASILHAME - 110V - ESMALTEC

3 - AR-CONDICIONADO SPLIT (ELGIN) - 18.000 BTUS - ARP 39/2013

4 - AR-CONDICIONADO SPLIT (ELGIN) - 18.000 BTUS - ARP 39/2013

5 - AR-CONDICIONADO SPLIT (ELGIN) - 18.000 BTUS – COM 

COMPRESSOR QUEIMADO

6 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS KOMECO - KOS24FC-3LX 

ARP 40/2013

7 - CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT 24.000 BTUS

8 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO ESMALTEC 320 LTRS

9 - AR-CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS - ARP 39/2013

10 - AR-CONDICIONADO SPLIT - 9.000 BTUS - ARP 39/2013

11 - AR-CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS – COM COMPRESSOR 

QUEIMADO

12 - AR-CONDICIONADO SPLIT - 9.000 BTUS - ARP 39/2013

13 - AR-CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS - ARP 39/2013

14 - AR-CONDICIONADO SPLIT - 9.000 BTUS - ARP 39/2013

15 - AR-CONDICIONADO SPLIT - 9.000 BTUS - ARP 39/2013

16 - AR-CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS - ARP 39/2013

17 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS

 18 - ARMÁRIO COR: AZUL. DESCRIÇÃO MATERIAL: EM MDF, COMPOSTO 

POR 2PORTAS COM PUXADORES DE COR CINZA, COM 4PRATELEIRAS 

INTERNAS E COM FECHAMENTO FRONTAL POR CHAVES. CLA - 90CM X 

42CM X 1,62M.

19 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO EM TECIDO COM BRAÇOS - 

ESTILO DIRETOR

20 - CADEIRA FIXA MILLAN - COR: AZUL ESPALDAR BAIXO FIXO, 

ASSENTO E ESPALDAR EM ESPUMA INJETÁVEL, COM REVESTIMENTO EM 

TECIDO, SEM BRAÇOS, ESTRUTURA EM METAL TUBOLAR PRETO, COM 4 

PÉS TIPO PALITO.

21 - CADEIRA GIRATÓRIA (TIPO DIGITADOR) ESPALDAR MÉDIO EM 

TECIDO, COM BRAÇOS - ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS COM 

TECIDO SINTÉTICO.

22 - POLTRONA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA E COM BRAÇOS - COR 

AZUL

23 - POLTRONA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA E COM BRAÇOS - COR 

AZUL

24 - CADEIRA FIXA MILLAN - COR: AZUL ESPALDAR BAIXO FIXO, 

ASSENTO E ESPALDAR EM ESPUMA INJETÁVEL, COM REVESTIMENTO EM 

TECIDO, SEM BRAÇOS, ESTRUTURA EM METAL TUBOLAR PRETO, COM 4 

PÉS TIPO PALITO.

25 - CADEIRA GIRATÓRIA (TIPO DIGITADOR) ESPALDAR MÉDIO EM 

TECIDO, COM BRAÇOS - ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS COM 

TECIDO SINTÉTICO.

26 - MESA ILHA 1,52X1,32 – ESTAÇÃO DE TRABALHO
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27 - MESA MILAN, MEDINDO 2.50 X 1.20

28 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS MARCA MARELLI, AZUL/PRETA

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000004-39.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA FRANCISCA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000004-39.2019.8.11.0077. AUTOR(A): TEREZA FRANCISCA DE MOURA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. A manifestação do ID 

28384344 deverá ser incluída no ofício a ser expedido ao Tribunal de Ética 

da OAB, e será por ele valorada. Cumpra-se e arquive-se. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 18 de fevereiro de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000081-14.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE APARECIDA DOS SANTOS LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000081-14.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: GISELLE APARECIDA DOS 

SANTOS LIMA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para juntar aos autos documentos 

indispensáveis à propositura do cumprimento de sentença, a saber: 

certidão de nascimento da criança, certidão de trânsito em julgado da 

sentença. Prazo de 15 dias, pena de indeferimento. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000692-98.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DOS SANTOS GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000692-98.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: JANETE DOS SANTOS GOMES 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. À 

Secretaria para incluir a ordem de restabelecimento do benefício no 

JusConvenios. Caso já tenha feito e tenha decorrido o prazo legal sem 

cumprimento, intime-se por carta precatória o gerente executivo do INSS 

para cumprimento da ordem em 5 dias, sob pena de responsabilização 

criminal. Cumpra-se decisão anterior. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 18 de fevereiro de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000081-48.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PUTARE TOMICHA (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):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000081-48.2019.8.11.0077. AUTOR(A): JOANA PUTARE TOMICHA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 1- Diante da 

inércia no cumprimento via sistema JusConvenio, intime-se o gerente 

executivo do INSS por carta precatória, via mandado, para cumprir a 

ordem judicial em 5 dias, sob pena de responsabilização criminal. 2- 

Quanto ao início da fase de execução, quem tem que abrir é a parte, e não 

o juízo. Intime-se para apresentar pedido de cumprimento de sentença em 

10 dias. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 18 de fevereiro de 2020. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000076-89.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES J. A LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA OAB - MT19847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WANDERLEY ALEGRE (REQUERIDO)

ELIANA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ALDUINO JOSE ZAMO (REQUERIDO)

AUNEIDE IZIDORO PAGLIARINI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JURANDIR ANGELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000076-89.2020.8.11.0077. REQUERENTE: SEMENTES J. A LTDA - ME 

REQUERIDO: AUNEIDE IZIDORO PAGLIARINI, ALDUINO JOSE ZAMO, 

ELIANA FERREIRA DA SILVA, JOSE WANDERLEY ALEGRE Vistos, etc. 

Trata-se de embargos de terceiro opostos em razão de penhora levada a 

efeito nos autos do cumprimento de sentença nº 1018-22.2012.8.11.0077 

- Código 51187, que tramita na forma física na Vara Única desta Comarca. 

O art. 13 da Resolução 03/2018-TJMT dispõe que "No primeiro grau de 

jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe 

continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes 

processuais e as ações conexas (...)". Desse modo, considerando que a 

ação principal tramita em meio físico, DETERMINO O CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO do presente feito, que deverá ser MATERIALIZADO e 

encaminhado ao Distribuidor para distribuição na forma física, em apenso 

à execução principal, ficando ressalvada, para fins de tempestividade, a 

data de distribuição em meio eletrônico (dia 10/02/2020). Intimem-se. 

Arquivem-se os autos eletrônicos. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 18 de fevereiro de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000075-07.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO RODRIGUES (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):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 
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1000075-07.2020.8.11.0077. AUTOR(A): URBANO RODRIGUES REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 1- Defiro à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita. 2- Com fundamento no art. 1º da 

Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Conselho Nacional de Justiça, da 

Advocacia-Geral da União e do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social, desde já determino a realização de prova pericial médica. Nomeio 

como perita, independentemente de compromisso, a Dra. Weslainy Ponce 

Silva, CRM-MT 10.918, endereço: Rua José Martins Monteiro, 1943B, Boa 

Vista, Pontes e Lacerda/MT, CEP n. 78250-000, e-mail 

weslainy_ponce01@hotmail.com, telefone (65) 99692-4341, para 

responder aos quesitos, devendo ser intimada desta nomeação. Intime-se 

o perito para designar data e hora da perícia médica junto ao Cartório da 

Vara Única, a ser realizada no prédio do Fórum desta comarca, devendo 

as partes ser intimadas para a realização do exame. Deverão ser 

marcadas no máximo 20 (vinte) perícias diárias, conforme art. 28, §3º da 

Resolução nº 305/2014. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da efetivação do exame médico. 

Conforme Tabela II da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal e, com base nos §§1º e 3º do artigo 28 da mesma Resolução, 

entendo que o valor mínimo deve ser majorado em dobro, haja vista a 

complexidade do exame e o local de sua realização, tendo em vista a 

grande distância geográfica entre a Comarca e os grandes centros 

urbanos, e a ausência de profissional médico inscrito na AJG nesta 

Comarca. Sendo assim, fixo o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

devendo o pagamento observar a regra do art. 29 da referida resolução, 

bem como ser providenciados pelo Cartório os atos necessários ao 

pagamento junto à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer 

das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação 

de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de 

preclusão. Saliento que esta ainda não é a citação para apresentar 

resposta, mas apenas intimação para apresentar quesitos para a perícia. 

3- APÓS A JUNTADA DO LAUDO DA PERÍCIA MÉDICA, CITE-SE o INSS 

para apresentar resposta ou proposta de acordo, no prazo legal. Na forma 

do art. 1º, IV, da supracitada Recomendação Conjunta nº 01/2015, deverá 

o INSS, sempre que possível, fazer juntar aos autos cópia do processo 

administrativo (incluindo eventuais perícias administrativas) e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias médicas porventura 

realizadas. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 18 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000073-37.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JCN DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS SANTOS SALGADO OAB - SP374517 (ADVOGADO(A))

GILBERTO LOPES THEODORO OAB - SP139970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário da Secretária Municipal de Administração e Fazenda de Vila 

Bela da Santíssima Trindade (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000073-37.2020.8.11.0077. IMPETRANTE: JCN DE SAO JOAO DA BOA 

VISTA PARTICIPACOES LTDA. IMPETRADO: SECRETÁRIO DA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DE VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE, MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA 

TRINDADE Vistos, etc. JCN AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 

impetraram o presente Mandado de Segurança contra ato praticado pelo 

SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

FAZENDA DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 

pedindo a concessão de medida liminar para que seja autorizado o 

recolhimento do ITBI sobre a operação de dação em pagamento 

utilizando-se como base de cálculo o valor da operação (R$ 651.384,91) e 

não o valor de pauta apresentado pela autoridade impetrada. Alega a 

impetrante que recebeu os imóveis matrículas 1.478 e 1.479 do RI de Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT conforme escritura pública de dação em 

pagamento no valor de R$ 651.384,91. Todavia, a autoridade coatora 

desconsiderou o valor da operação realizada, utilizou valor de pauta do 

município, avaliando os imóveis em R$ 32.267.433,88 e lançou o tributo no 

valor de R$ 645.348,68, uma diferença a maior de R$ 632.320,98. 

Sustenta a ilegalidade do ato praticado, em desacordo com o disposto no 

art. 150 da CF/88 e art. 38 e 97 do CTN, afirmando que a base de cálculo 

deve ser o valor venal, qual seja, o valor de mercado que consta na 

escritura pública. Juntaram com a inicial diversos documentos. É o breve 

relato. DECIDO. De acordo com o art. 7º, III da Lei 12.016/09, ao despachar 

a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. No caso em tela, não 

verifico estarem presentes os requisitos acima delineados, que permitem 

ao magistrado suspender, liminarmente, a prática do ato que deu motivo ao 

pedido. O art. 38 do Código Tributário Nacional dispõe que: Art. 38. A base 

de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente de que “O "valor 

venal", base de cálculo do ITBI, é o valor de mercado do imóvel 

transacionado, que pode, ou não, coincidir com o valor real da operação” 

(RMS 36.966/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 27/11/2012, DJe 06/12/2012). Com efeito, “constituindo o valor venal do 

bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada 

pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode 

o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida 

a determinação do art. 148, do CTN.” (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2000, DJ 06/11/2000, p. 

192). No mesmo sentido é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “O imposto de transmissão de bens - ITBI , de 

acordo com a legislação municipal, pode incidir sobre o valor pactuado no 

negócio jurídico ou sobre o valor venal atribuído ao imóvel, ou sobre o 

valor do direito transmitido, atualizado pelo Município, o que for maior” 

(TJMT - N.U 0000520-15.2015.8.11.0078, , HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 16/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017). No caso dos autos, 

depreende-se do documento ID 28969647 que as partes pactuaram na 

Escritura Pública de Dação em Pagamento o valor de R$ 651.384,91 

(seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e 

noventa e um centavos) para o conjunto dos dois imóveis rurais 

denominados Fazenda Solidão I e Fazenda Solidão II, com respectivamente 

1.465,5391 hectares e 2.588,3055 hectares, registrados nas matrículas 

1.478 e 1.479 do Registro de Imóveis de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT. Tal preço corresponde a meros R$ 160,68 (cento e sessenta 

reais e sessenta e oito centavos) por hectare, preço nitidamente inferior 

ao praticado no mercado de imóveis rurais desta urbe. Digo isso não por 

“achismo” ou por mera estimativa, mas sim porque tive a oportunidade de 

ontem mesmo, nos autos da Carta Precatória nº 1568-07.2018.811.0077 – 

Código 66096, que tramita nesta Vara Única, decidir impugnação à 

avaliação dos mesmíssimos imóveis, oposta pela executada e ora dadora 

Novais Agropecuária Ltda, nos quais os executados/dadores afirmam que 

os imóveis, em 16/09/2014, eram avaliados em R$ 15.929.720,21; ao 

passo que o oficial de justiça avaliou os imóveis em R$ 10.134.611,50 em 

24/05/2019. Não incumbe a este juízo, em sede liminar, estabelecer o valor 

do imóvel, e a menção acima feita é apenas ilustrativa da pequenez do 

preço constante da Escritura Pública de Dação em Pagamento 

apresentada, o que salta aos olhos e justifica o lançamento, pelo 

Município, de ITBI utilizando a tabela de cálculos própria sua. Desse modo, 

não vislumbro, neste momento processual, a ilegalidade apontada no ato 

tido como coator, porquanto, numa análise perfunctória, não se afastou 

das regras legais que regem o tributo em questão. Ante o exposto, 

INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora a fim de 

que preste as informações que achar necessárias, no prazo de 10 (dez) 

dias (art. 7º, I da Lei 12.016/09). Dê-se ciência ao órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7º, II, na pessoa 

da Procuradora Municipal. Para tanto, determino a inclusão do Município 

como impetrado no sistema PJE, para que possa receber intimações 

eletrônicas. Decorrido o prazo supra, remetam-se os autos ao Ministério 

Público (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 

18 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000667-85.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO INACIO FERREIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000667-85.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: JOAO INACIO FERREIRA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. O 

INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por 

JOAO INÁCIO FERREIRA, sustentando que a DIB deve ser 15/05/2014, 

pois o pedido inicial foi para que o benefício fosse concedido desde a 

citação, e a sentença julgou procedente o pedido para conceder o 

benefício desde a citação ou requerimento, e pelos limites postos à lide, 

não pode haver concessão ultrapetita. O exequente se manifestou 

pedindo o não acolhimento da impugnação, e que seja utilizada como DIB a 

data do requerimento administrativo em 07/04/2008. É o breve relato. 

DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido formulado 

na petição inicial é expresso: "seja esta julgada procedente, com a efetiva 

condenaçãodo réu a conceder à autora aposentadoria por idade rural, 

equivalente a um salário mínimo mensal, bem como décimo terceiro salário, 

valores que serão devidos A CONTAR DA CITAÇÃO (...)" (grifos no 

original). A sentença, por sua vez, foi no seguintes termos: "julgo 

procedente o pedido contido na inicial para condenar ao réu a implantar a 

autora a aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo pela autarquia ré se for o caso" (grifos meus). Contudo, no 

acórdão, restou consignado expressamente: "5. O benefício é devido a 

partir do requerimento administrativo, incidindo sobre as prestações 

vencidas juros e correção monetária" (grifos meus). Pela aplicação do 

efeito substitutivo inerente aos recursos, o acórdão do TRF1 substituiu a 

sentença de primeiro grau e, em respeito à coisa julgada consubstanciada 

pelo acórdão, a DIB deve ser a data do requerimento administrativo, isto é, 

07/04/2008, estando corretos os cálculos apresentados pela parte 

exequente, eis que em consonância com o título executivo judicial. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e homologo os cálculos do ID 23166688. Intimem-se. 

Transitada em julgado, expeça-se RPV/precatório, conforme valor do 

débito. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 18 de fevereiro de 2020. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000300-61.2019.8.11.0077

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:

ROSICLER DA FONSECA SILVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

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. 1000300-61.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

2.289,20 ESPÉCIE: [Duplicata]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI 

Endereço: AVENIDA BEIRA RIO, 800, SHANGRI-LA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78028-420 POLO PASSIVO: Nome: ROSICLER DA FONSECA SILVEIRA - 

ME Endereço: JULIAO FRANCISCO DE BRITO, 741, 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: 15/04/2020 Hora: 13:00 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, 18 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: 1000784-76.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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. 1000784-76.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

24.120,00 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO 

Endereço: RUA SANTANA BRAVA, 44, CENTRO, AEROPORTO, VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO PAN Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1.374, - DE 612 A 

1510 - LADO PAR 16 ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01310-100 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 
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instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL Data: 

15/04/2020 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, 18 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000008-42.2020.8.11.0077

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)

 

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. 1000008-42.2020.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

14.086,70 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução Contra a 

Fazenda Pública, Correção Monetária]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA 

SILVEIRA Endereço: Rua MARECHAL RONDON, 526, CENTRO, VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78237-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AV. REPÚBLICA DO LÍBANO, 

2258, (JD MTE LÍBANO) - PRÉDIO DA PGE MT, JARDIM MONTE LÍBANO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, 

apresentando Impugnação aos Embargos à Execução ID 29313954. VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 18 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000007-57.2020.8.11.0077

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)

 

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. 1000007-57.2020.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

14.122,35 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução Contra a 

Fazenda Pública, Correção Monetária]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA 

SILVEIRA Endereço: Rua MARECHAL RONDON, 526, CENTRO, VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78237-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AV. REPÚBLICA DO LÍBANO, 

2258, (JD MTE LÍBANO) - PRÉDIO DA PGE MT, JARDIM MONTE LÍBANO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, 

impugnando os Embargos à Execução ID 29313960. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 18 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. 
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(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 Vera

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000810-96.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR JOAO BOENIG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000810-96.2019.8.11.0102. AUTOR(A): JANDIR 

JOAO BOENIG RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS. 

Compulsando detidamente o feito, verifico que o autor pugnou pela 

concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos. No entanto, não há nos autos documentos 

que comprovam a alegada miserabilidade. Diante destes fatos, INTIME-SE o 

patrono da parte requerente para comprovar a hipossuficiência alegada 

(declaração de imposto de renda, holerite, extrato bancário etc.) ou 

recolher as custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 290 do Código de Processo 

Civil. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000666-25.2019.8.11.0102

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:

LUCIANO DESTEFANI TAUBE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

SENTENÇA Processo: 1000666-25.2019.8.11.0102. REQUERENTE: BANCO 

FINASA BMC S.A. REQUERIDO: LUCIANO DESTEFANI TAUBE VISTOS. 

Diante do pedido de formulado, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, uma vez 

que o réu ainda não foi citado, e, em consequência, com fulcro no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento do mérito. Custas se houver pelo autor. sem honorários. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. JORGE 

HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000704-37.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SOUSA AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FICAGNA OAB - MT25455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000704-37.2019.8.11.0102. AUTOR(A): EVA 

SOUSA AMARAL RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Vistos. É firme na jurisprudência o entendimento de que “A 

concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio depende da 

comprovação de sua hipossuficiência, pelo inventariante” [TJ-SP - 

EMBDECCV: 20048146020198260000, Rel. Carlos Alberto Lopes, 18ª 

Câmara de Direito Privado, DJ 09/04/2019]. Desse modo, nos termos do 

artigo 99, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte autora para que comprove, no 

prazo de 15 (quinze) dias, os pressupostos legais da justiça gratuita, 

juntando aos autos os seus três últimos comprovantes de rendimentos, 

três últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões do Detran e 

Registro de Imóveis da Comarca, Carteira de Trabalho, holerite, extrato 

bancário, a fim de que se possa analisar, em profundidade, se faz jus ao 

benefícios pleiteado. Nesse ponto, ressalto que, consoante decidiu o e. 

TJMT, no AI 1003856-79.2017.8.11.0000, “O benefício em tela tem por 

escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de 

acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que 

percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua 

família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. 

Mas, evidentemente, não é este o caso do Agravante”. Acrescente-se, 

ainda, que “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”. Fica facultado à parte o recolhimento das custas no mesmo 

prazo acima estabelecido. Efetuado o pagamento ou decorrido o prazo, 

RETORNEM conclusos. INTIME-SE. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000719-06.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FICAGNA OAB - MT25455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000719-06.2019.8.11.0102. AUTOR(A): MIGUEL 

RODRIGUES DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS Vistos. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias 

comprovar a alegada hipossuficiência (declaração de imposto de renda, 

holerite, extrato bancário, certidão bens imóveis e veículos, ou recolher as 

custas processuais, sob pena de extinção. CUMPRA-SE. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000725-13.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA ALVES SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000725-13.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: 

ROZANGELA ALVES SOUSA EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Intime-se a parte autora para no prazo 

de 15 (quinze) dias comprovar a alegada hipossuficiência (declaração de 

imposto de renda, holerite, extrato bancário, certidão bens imóveis e 

veículos, ou recolher as custas processuais, sob pena de extinção. 

CUMPRA-SE. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000648-04.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANGUELI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

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. 

1000648-04.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, tendo em vista que o Banco BMG 

S.A se deu por citado apresentando contestação, impulsiono estes autos 

com a finalidade de Citação/intimação do(a) Advogados do(a) REQUERIDO: 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - MG0063440A, FLAVIA ALMEIDA 

MOURA DI LATELLA - MG109730-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: VERA - Conciliação Data: 03/04/2020 

Hora: 13:00. VERA, 18 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000648-04.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANGUELI DE OLIVEIRA (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:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000648-04.2019.8.11.0102 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) REQUERENTE: 

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - MT25057-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: VERA - 

Conciliação Data: 03/04/2020 Hora: 13:00. VERA, 18 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000073-30.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FELIPE ZILIO (REQUERENTE)

LARA BETHANIA ZILIO (REQUERENTE)

ROBERTO ZILIO (REQUERENTE)

LENI APARECIDA DA SILVA ZILIO VIEIRA (REQUERENTE)

NEZIA ZILIO CASAGRANDE (REQUERENTE)

ULISSES IRAI ZILIO (REQUERENTE)

CAROLINA ZILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON JOAO DE MACEDO MACHADO OAB - SC19360 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CLAUDIOMAR WEBER (REQUERIDO)

PATRICIA LOPES DE OLIVEIRA WEBER (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000073-30.2018.8.11.0102 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)s REQUERENTES: 

NILTON JOAO DE MACEDO MACHADO - SC19360, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: VERA - Conciliação Data: 

03/04/2020 Hora: 13:40 , devendo comunicar seu(ua)s clientes, 

cientificando(a)s 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. Em tempo, Intimo Vossa Senhoria para providênciar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da diligência do Ofícial de Justiça, 

por meio de guia emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ, para fins 

de Citação/intimação do Polo Passivo, devendo proceder a juntada nos 

autos de cópia da guia e comprovante de pagamento VERA, 18 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000675-84.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REU)

 

Processo n. 1000675-84.2019.8.11.0102 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): MURILO 

CASTRO DE MELO - MT11449-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: VERA - Conciliação Data: 03/04/2020 

Hora: 14:00 , 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. Em tempo, Intimo 

Vossa Senhoria para providênciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Ofícial de Justiça, por meio de guia emitida no 

Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ, para fins de Citação/intimação do 

Polo Passivo através de Mandado conforme decisão, devendo proceder a 

juntada nos autos de cópia da guia e comprovante de pagamento. VERA, 

18 de fevereiro de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000722-58.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN ANSELMINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FICAGNA OAB - MT25455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000722-58.2019.8.11.0102. AUTOR(A): CARMEN 

ANSELMINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias 

comprovar a alegada hipossuficiência (declaração de imposto de renda, 

holerite, extrato bancário, certidão bens imóveis e veículos, ou recolher as 

custas processuais, sob pena de extinção. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000725-13.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA ALVES SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000725-13.2019.8.11.0102. EXEQUENTE: 

ROZANGELA ALVES SOUSA EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Intime-se a parte autora para no prazo 

de 15 (quinze) dias comprovar a alegada hipossuficiência (declaração de 

imposto de renda, holerite, extrato bancário, certidão bens imóveis e 

veículos, ou recolher as custas processuais, sob pena de extinção. 

CUMPRA-SE. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000728-65.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE RIMOLDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000728-65.2019.8.11.0102. AUTOR(A): MARIA 

SALETE RIMOLDI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) 

Vistos. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias 

comprovar a alegada hipossuficiência (declaração de imposto de renda, 

holerite, extrato bancário, certidão bens imóveis e veículos, ou recolher as 

custas processuais, sob pena de extinção. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000729-50.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RIMOLDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000729-50.2019.8.11.0102. AUTOR(A): LUIZ 

RIMOLDI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) Vistos. 

Intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias comprovar a 

alegada hipossuficiência (declaração de imposto de renda, holerite, 

extrato bancário, certidão bens imóveis e veículos, ou recolher as custas 

processuais, sob pena de extinção. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000836-94.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

GABI JOSIANE SOUZA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000836-94.2019.8.11.0102. REQUERENTE: GABI 

JOSIANE SOUZA DA SILVA CRUZ REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 

(quinze) dias comprovar a alegada hipossuficiência (declaração de 

imposto de renda, holerite, extrato bancário, certidão bens imóveis e 

veículos, ou recolher as custas processuais, sob pena de extinção. 

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

HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-32.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO JOSE VIGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA ORTEGA DA SILVA OAB - MT0016167A (ADVOGADO(A))

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo: 

8010011-32.2015.8.11.0102. REQUERENTE: NILSO JOSE VIGOLO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, CONSTRUVERA COMERCIO DE 

MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME Visto. Intime-se a parte autora a 

fim de se manifestar acerca da certidão negativa quanto a citação da ré 

CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, 

Conforme ID: 16343486. Cumpra-se. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-48.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE FREITAS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo nº 1000561-48.2019.8.11.0102 

Reclamante: SILVANA DE FREITAS CUSTODIO Reclamada: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A - VIVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Vistos. Dispenso o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Decido. DA PRELIMINAR – DA 

IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Nesta 

perspectiva, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes 

é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa 

do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão 

defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. Assim, afasto a 

preliminar da impossibilidade da inversão do ônus probatório, e pelas 

razões acima apostas, indefiro. PRELIMINAR – DA INÉPCIA DA INICIAL - 

FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL - DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE 

DE ENDEREÇO Quanto à preliminar de incompetência territorial por 

ausência de comprovante de endereço em nome próprio, o inciso II do 

artigo 319 do NCPC prevê a necessidade de INDICAÇÃO, que a 

jurisprudência já assentou ser suficiente, do domicílio e residência da 

parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a obrigatoriedade 

de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação 

satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Assim, demonstra-se que o 

comprovante de residência não é documento essencial à propositura da 

demanda, de forma a causar a extinção do feito, tendo em vista que não 

está prevista sua obrigatoriedade no art. 319 do NCPC. Nesse sentido: 

AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. ART. 557, § 1º, DO CPC. Adoção de 

novo posicionamento. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. ESCORE. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. O inciso II, do artigo282, do CPC, 

determina que basta a mera indicação do endereço da parte autora para 

recebimento da petição inicial, não sendo obrigatória a juntada do 

comprovante de residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo Nº 70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013. Dessa forma, 

deixo de acolher a preliminar de falta de documento essencial por 

ausência de comprovante de endereço em nome próprio. 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 
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ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 301 do 

Código de Processo Civil. No entanto, em análise dos autos observo que 

há anexado histórico de ligações anexadas pela demanda, bem como o 

áudio de gravação o que revela a relação jurídica firmada, razão pela qual, 

merece improcedência o pleito inicial. É evidente, portanto, que a 

reclamada se incumbiu e provou a regularidade do débito, estando 

inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da reclamante encontra-se 

eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão absolutamente inverídica. Isso porque na inicial a 

reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antônio Carlos 

Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos 

formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a reclamante ao pagamento de: - custas, bem 

como honorários advocatícios (artigo 55 da Lei n. 9.099/95) que fixo em 

10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. O valor dos honorários foi fixado levando-se em conta o 

zelo do profissional responsável pelo zelo do profissional, natureza e 

importância da causa; - pena de litigância de má-fé no equivalente a 5% do 

valor da causa a ser revertido em favor do reclamado, conforme prevê o 

artigo 81 do Código de Processo Civil. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intime-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente 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. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito
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(ADVOGADO(A))
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RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR GOMES RIBEIRO SALTO - ME (REQUERIDO)
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JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VERA Número do Processo: 1000682-76.2019.8.11.0102 REQUERENTE: 

BRUNO BOEING FILHO REQUERIDO: ADEMIR GOMES RIBEIRO SALTO – ME 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por BRUNO BOEING FILHO em desfavor de ADEMIR GOMES 

RIBEIRO SALTO – ME. Da revelia. A Reclamada, apesar de devidamente 

citada, deixou de comparecer na audiência de conciliação e de apresentar 

contestação, ID N.º . 25974208 tampouco justificou sua ausência no prazo 

legal, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço 

a revelia. Mérito. Noticia o Reclamante que é credor do Reclamado na 

importância atualizada de R$ 13.211,76, sendo a quantia originária de R$ 

8.930,00 (oito mil novecentos e trinta reais), representada por dois 

cheques, emanados pela própria empresa Requerida ao Requerente, e 

que apresentam as seguintes configurações: - Cheque UA-001699, 

Agência 0164, Banco ITAÚ UNIBANCO S.A., Conta nº 84924-2, emitido em 

05/01/2017, na importância de R$ 4.465,00; - Cheque UA-001700, Agência 

0164, Banco ITAÚ UNIBANCO S.A., Conta nº 84924-2, emitido em 

05/01/2017, na importância de R$ 4.465,00. Em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte requerida comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. 

Entrementes, nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado, mesmo não sendo as hipóteses no caso dos autos, apenas à 

guisa de entendimento doutrinário acerca do assunto em tela. Preleciona o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, uma vez comprovado pelo 

Autor a subsistência da dívida, cumpre à parte ré provocar o contraditório 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o 

pedido ser julgado procedente. Conforme determina o artigo 59 da Lei n. 

7.357/85 (Lei do Cheque), possui o prazo de 06 meses para promover a 

ação de execução do cheque, contados a partir da expiração do prazo de 

apresentação, que pode ser de 30 dias, quando emitido na mesma praça 

do pagamento ou de 60 dias, quando emitido fora da praça de pagamento, 

a praça de pagamento que se refere a lei, é o local do banco sacado. 

Expirado o prazo acima, culmina a prescrição do cheque para mover ação 

de execução, restando a o credor, promover a presente ação de 

locupletamento ilícito/Cobrança. Assim, o autor se desincumbiu com seu 

ônus, comprovando a origem do débito (títulos juntado aos autos), bem 

como a inadimplência, ao passo que a parte ré citada não comparecer a 

audiência e não apresentou defesa, motivo pelo qual a demanda é 

procedente. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil c/c artigo 20, da Lei nº 9.099/95, 

reconheço a revelia da reclamada e, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para condenar o Reclamado a pagar a importância de R$ 13.211,76 (treze 

mil, duzentos e onze reais e setenta e seis centavos), acrescida de juros 

legais (1% ao mês) e correção monetária (INPC) ambos a partir da citação, 

uma vez que já fora devidamente atualizada. Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Vera – assinado eletronicamente 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. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ 

DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim
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JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo nº 1000560-63.2019.8.11.0102 

Reclamante: SILVANA DE FREITAS CUSTODIO Reclamada: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A - VIVO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Vistos. Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9099/98. Decido. DA 

PRELIMINAR – DA IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO Nesta perspectiva, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. Assim, afasto a preliminar da impossibilidade da inversão do ônus 

probatório, e pelas razões acima apostas, indefiro. PRELIMINAR – DA 

INÉPCIA DA INICIAL - FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL - DA AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO Quanto à preliminar de incompetência 

territorial por ausência de comprovante de endereço em nome próprio, o 

inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a necessidade de INDICAÇÃO, que a 

jurisprudência já assentou ser suficiente, do domicílio e residência da 

parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a obrigatoriedade 

de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação 

satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Assim, demonstra-se que o 

comprovante de residência não é documento essencial à propositura da 

demanda, de forma a causar a extinção do feito, tendo em vista que não 

está prevista sua obrigatoriedade no art. 319 do NCPC. Nesse sentido: 

AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. ART. 557, § 1º, DO CPC. Adoção de 

novo posicionamento. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. ESCORE. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. O inciso II, do artigo282, do CPC, 

determina que basta a mera indicação do endereço da parte autora para 

recebimento da petição inicial, não sendo obrigatória a juntada do 

comprovante de residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo Nº 70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013. Dessa forma, 

deixo de acolher a preliminar de falta de documento essencial por 

ausência de comprovante de endereço em nome próprio. 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. No entanto, em análise dos autos observo que 

há anexado histórico de ligações anexadas pela demanda que não foram 

impugnadas, razão pela qual, merece improcedência o pleito inicial. É 

evidente, portanto, que a reclamada se incumbiu e provou a regularidade 

do débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. Assim, ficou 

evidenciado a relação jurídica existente a afastar qualquer pedido de 

inexistência de débito, uma vez que na inicial se limita em dizer que cumpre 

suas obrigações, sem ao menos revelar qualquer relação jurídica ou sua 

adimplência, de modo não juntou aos autos qualquer comprovante de 

pagamento, ao passo que a ré carreou aos autos históricos de chamadas 

realizadas pela autora. Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos 

formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, com base no mesmo fundamento normativo, 

a Intime-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Vera – assinado eletronicamente 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. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito
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Processo Número: 1000542-42.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI STEIN (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))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VERA Processo nº 1000542-42.2019.8.11.0102 Reclamante: MAURI STEIN 

Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 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 NCPC. Inicialmente, 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. DA PRELIMINAR – 

DA IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Nesta 

perspectiva, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes 

é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa 

do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão 

defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. Assim, afasto a 

preliminar da impossibilidade da inversão do ônus probatório, e pelas 

razões acima apostas, indefiro. DA PRELIMINAR DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Indefiro o pedido de 

intimação da parte Autora para acostar extrato de negativação de balcão, 

vez que incontroversa a negativação existente, conforme se evola da 

defesa. Ademais, a Reclamada poderia acostar extrato de negativação do 

nome da Autora visando infirmar as alegações autorais. Consigna-se que 

a demanda está instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, 

não havendo que se falar em indeferimento da inicial. Registro ainda, que a 

parte Requerida apresentou contestação com documentos, e por sua vez 

o Requerente impugnou, ambos dentro do prazo legal. Mérito. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO, estando às 

partes em epígrafe, devidamente qualificadas nos autos. Em síntese alega 

que houve a indevida restrição em seu nome e CPF nos órgãos de 

restrição ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, 

para comprovar junta o extrato de site, emitido através de informações 

confidenciais do SPC – ID Núm. 22162940. Aduz na exordial, que 

desconhece os débitos com a Ré, entendendo ser indevidas tanto a 

cobrança quanto a inclusão de seus dados no cadastro de restrição ao 

crédito, não restando alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, 

para pleitear a inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Realizada a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa 

de acordo entre as partes. Em defesa, a Requerida contesta e apresenta 

áudio que comprova a adesão ao plano de Contratação de Serviços de 

telefonia pelo autor, com a confirmação dos dados pessoais, comprovante 

de endereço, RG, CPF, celular, nome da mãe, valores e formas de 

utilização do plano contratado, e, no mérito pela legitimidade do débito, haja 

vista a contratação dos serviços, contesta ainda pela ausência de ato 

ilícito e danos morais e ao final pela improcedência da ação. Em 

impugnação, o Requerente se manifesta quanto a inexistência de litigância 

de má-fé, e ainda que não reconhece sua voz, e que impugna as 

gravações apresentadas. Os autos vieram conclusos para decisão. 

Compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, 

inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Desse modo, examinando o 

conjunto probatório, verifica-se que pela Reclamada foram efetuadas 

todas as perguntas e apresentação dos termos do plano contratado antes 

do aceite pelo autor, que evidenciados de maneira clarividente a cautela 

na abordagem através do áudio apresentado pela Reclamada, que 

comprovam a adesão a Contratação de Serviços de telefonia, ficando 

ainda demonstrado que foram confirmados os dados pessoais, 

comprovante de endereço, RG, CPF, celular, nome da mãe do autor, 

valores e formas de utilização do plano contratado, bem como a sua data 

de vencimento. Todavia, não há também nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis da Requerente, tão pouco registro de 
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ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação, vez que, do áudio se constata todas as confirmações de 

seus dados pessoais. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pelo Requerido, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. A parte 

autora alega que desconhece os débitos, mas não junta qualquer 

comprovante de pagamento, ao passo que a ré áudio a revelar a relação 

jurídica existente e sua inadimplência. Logo, não resta dúvida de que a 

parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção 

de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No 

caso, a Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO. 

Deste modo, restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MAURI STEIN desfavor da 

VIVO S.A.. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte reclamada 

para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito pendente no valor de 

T$ 178,45 (cento e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), 

corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1 % ao mês ambos a partir 

da data do vencimento. E, na forma e fundamentação supra, pela 

condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé, ao 

pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

dado à causa a ser revertido em favor da parte Requerida, na forma do 

artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, o Requerente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios estes últimos, que fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). Após o trânsito em julgado, a parte 

Requerente deverá ser intimada, através de seu advogado, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da obrigação. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera – 

assinado eletronicamente 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-27.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE OLIVEIRA ALVES (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))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo nº 1000543-27.2019.8.11.0102 

Reclamante: WAGNER DE OLIVEIRA ALVES Reclamada: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A - VIVO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DAN Vistos. Dispenso o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Decido. DA PRELIMINAR – DA 

IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Nesta 

perspectiva, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes 

é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa 

do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão 

defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. Assim, afasto a 

preliminar da impossibilidade da inversão do ônus probatório, e pelas 

razões acima apostas, indefiro. DA PRELIMINAR DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Indefiro o pedido de 

intimação da parte Autora para acostar extrato de negativação de balcão, 

vez que incontroversa a negativação existente, conforme se evola da 

defesa. Ademais, a Reclamada poderia acostar extrato de negativação do 

nome da Autora visando infirmar as alegações autorais. Consigna-se que 

a demanda está instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, 

não havendo que se falar em indeferimento da inicial. 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. No entanto, em análise dos autos observo que 

há anexado histórico/relatório de ligações anexadas pela demandada que 

não impugnadas, e o autor sequer mencionou a existência ou não de 

relação jurídica simplesmente, diz não haver débito, faltando assim com o 

seu dever de colaboração enquanto parte, razão pela qual, merece 

improcedência o pleito inicial. Ademais, a parte autora informa não haver 

débitos, porém sequer junta aos autos qualquer comprovante de 

pagamento, de modo que tendo a parte ré carreado aos autos histórico de 

ligações não impugnadas, resta evidente que a parte autora contratou o 

serviço e encontra-se inadimplente. A peça inicial não colabora, pois, 

apenas se limita afirmar que desconhece o débito, como forma de jogar 

todo ônus para ré comprovar a relação jurídica e a inadimplência, todavia, 

a ré comprova a relação jurídica, conforme histórico de chamadas, que 

não foram devidamente impugnadas, bem como a inadimplência, já que a 

autora sequer carreou as autos qualquer comprovante do débito que se 

discute. É evidente, portanto, que a reclamada se incumbiu e provou a 

regularidade do débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. Diante de 

tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são improcedentes. 

Por outro lado, comprovada a regularidade do débito faz jus a reclamada 

ao pedido contraposto, de modo que acolho pedido contraposto. Ante o 

exposto, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a 

parte autora a pagar seu débito pendente no valor de R$ 136,09 (cento e 

trinta e seis reais e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

vencimento. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Vera – assinado eletronicamente 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. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIA 

COMARCA CAMPO VERDE 

 

Edital 6/2020-CVerde  

 

A Comissão Organizadora do Teste Seletivo para Cadastro de 

Reserva visando ao credenciamento de Juiz Leigo da Comarca de 

Campo Verde, no uso de suas atribuições legais, etc, 

 

     Torna público o recebimento e deferimento das inscrições dos 

candidatos ao seletivo para formação de cadastro de reserva de Juiz Leigo da Comarca de Campo 

Verde-MT, a saber: 

 
Candidato (a)       CPF 

1. Ada Silva Resende  007.149.991-13 

2. Adrian Caroline Fialho Lobo  030.233.251-03 

3. Aghata Ferreira 042.947.711-27 

4. Alexandre Augusto de Barros Monteiro  051.130.561-38 

5. Aline Luciana da Silva  024.943.581-08 

6. Alynnson Correa fernandes  026.318.771-36 

7. Amanda da Costa Marques  024.927.931-25 

8. Ana Laura Correia Lindorfer 003.253.991-66 

9. Andréa Cristina Mendes Campos  029.952.141-92 

10. Brenda Paiter Boscardin  042.901.641.70 

11. Briana dos Reis Ribeiro Kosznoski  025.095.171-12 

12. Bruna Gomes Lins  023.035.351-74 

13. Bruno Abreu de Moraes 002.098.981-43 

14. Bruno Cesar Brandão Prado  006.007.001-35 

15. Carla Fahima Narçay Milas  021.401.771-00 

16. Carlos Augusto Leite de Carvalho Filho 031.410.001-66 

17. Carlos Eduardo Blank  041.777.241-65 

18. Carolina Garcia Paskevicius  031.130.051-08 

19. Caroline Rodrigues Pereira  046.362.961-25 

20. Cátia Maria Neves Cândida Paixão Makus  709.449.621-49 

21. Celissa Franco Godoy da Silveira  017.266.381-46 

22. Claire Aparecida Maciel Silva  018.233.941-67 

23. Clarianna Marques de Arruda e Silva 735.058.621-34 

24. Clayton Cleniston William da Silva Pereira  692.465.481-91 

25. Danielle dos Santos Cruz  988.855.881-15 

26. Danielle Polyana Rocha Fernandes 051.548.871-96 

27. Danielly Nascimento Camargo  031.921.551-24 

28. Daniely Rodrigues de Castro  047.770.541-36 

29. Douglas Silva Barbosa  032.238.801-51 

30. Eliane Aparecida Gomes Marconde  979.346.151-91 

31. Ellen Adriane Souza Clementino 709.831.511-72 

32. Fernanda Lúcia Corrêa da Costa  005.107.841-43 

33. Flávia de Camargo Viana  001.720.181-02 

34. Francine Laura Secco Mafaciolli  029.482.631-90 

35. Francivelton Pereira Campos  042.780.301-26 

36. Gabrielly Garcia de Lima  031.141.331-50 

37. Girlene Luiza Dourado Garcia  641.282.962-87 

38. Herica Trizzino Rodrigues  709.126.701-00 

39. Hide Abreu Hossoé 031.327.771-71 

40. Ieda Luiza dos Santos  622.453.501-97 

41. Ingrid Candido Vargas Rodrigues  039.660.901-55 

42. Ivana de Oliveira Sarat  889.859.031-87 

43. Jackson Raphael Della Valentina  008.066.191-20 

44. Jaqueline Lima de Souza 000.237.631-83 

45. Jaqueline Magalhâes Gonçalves  031.139.781-65 

46. Jessiane Marques Paracatu  879.045.601-78 

47. Jéssica da Silva Jesus Caetano  045.582.461-45 

48. João Alvaro Furtado Mendonça Daltro de Melo 044.093.431-14 

49. Joelma ferreira de Carvalho Paz  007.888.891-33 

50. José Bosco Dourado de Assis  791.671.791-34 

51. José Carlos de Arruda  901.140.941-87 

52. Juceliana Martins 835.106.051-87 
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53. Juliana Arruda da Silva  051.178.421-03 

54. Juliana Camila Figueiredo Santos de Lima  007.990.831-43 

55. Juliana Ferreira Gomes da Silva  896.818.861-00 

56. Juliana Moreira de Lima Bortolini  854.488.501-20 

57. Juliane Ferreira dos Santos Leão  016.031.481-08 

58. Karen Alexandra Eller  045.523.609-73 

59. Kassia Rejane da Silva Maia  033.469.621-64 

60. Kássio Schuch Montagner  025.371.811-23 

61. Kelson Giordani Miranda da Silva  966.922.271-00 

62. Kênia Rezende dos Santos  050.400.076-47 

63. Larissa Marques de Arruda e Silva 735.058.541-15 

64. Lauriane Auxiliadora Pinheiro  997.927.371-20 

65. Leonardo Mesquita da Silva  067.689.061-00 

66. Lidia Gueirins da Silva  740.103.011-04 

67. Lizy Emanoelle de Azevedo 732.495.561-49 

68. Lóide Barbosa dos Santos Oliveira  938.085.501-04 

69. Lorena Maria Pereira Gaiva  015.431.141-30 

70. Lorena Rodrigues Rocha Vedovatto  038.022.191-80 

71. Lorhayne Luiza Pereira  052.531.701-54 

72. Luara Eugênia Paiva de Almeida Amaral  025.102.481-46 

73. Luciano Silva Alves  825.598.131-49 

74. Maira Moura Soares  615.461.941-34 

75. Maisa Vendruscolo  054.584.371-52 

76. Manoela da Silva Antunes  028.976.291-00 

77. Marcia Maria da Silva  069.906.038-95 

78. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida  405.581.181-00 

79. Marcos Vinícius de Morais Prado  023.720.421-57 

80. Maria Alice Malheiros Daltro  917.652.261-04 

81. Mauricio da Silva Oliveira  025.140.511-77 

82. Monaliza Martins Rachik 013.847.681-06 

83. Nabila Ludwig Gunsch   021.723.101-23 

84. Pedro Henrique Pereira Corrêa  027.053.391-59 

85. Rafael Henrique de França Lara  020.312.471-58 

86. Rafaela Marcos Fabian  044.717.491-61 

87. Renata Estrela do Ó Lacerda Torhacs  706.825.772-00 

88. Rozana Alves Athaide Gamarra da Silva  704.092.421-87 

89. Ryan André Curvo de Carlos  027.108.061-26 

90. Sara Ligia de Lima Gomes  008.393.721-83 

91. Sarah Lopes Jacob  046.432.781-45 

92. Shayene Marie Ghanem  058.200.411-00 

93. Stefany Brayane Wohlfahrt de Pinho  016.236.091-60 

94. Tallita Juliana Ramos de Oliveira  733.957.731-91 

95. Tatiane de Andrade Ferreira Z 713.607.601-30 

96. Thais Prado vieira  026.483.941-25 

97. Thaysa Marques Fagundes  013.890.231-33 

98. Thamara Larissa de Souza Brandão  040.419.391-94 

99. Thaslynne Emanoelly da Silva Pereira  041.616.161-80 

100. Thayson Henrique Mota  039.862.821-14 

101. Thiago Ranniere Rodrigues de Sousa 723.705.801-00 

102. Thiago Rodrigo Ramalho Anffe 018.236.231-07 

103. Victor Rafael Lopes  034.162.451-99 

104. Vinícius Arruda Monteiro da Silva  050.825.471-00 

105. Vinícius Uraitan Maceno Antunes  994.726.001-15 

106. Wagner Toshio Shimosakai 026.454.769-10 

107. Wana Ferreira Maciel  040.285.751-84 

108. Weliton de Almeida Santos  009.606.921-00 

 

Por consequência, ficam os candidatos acima descritos convocados a 

comparecerem no edifício do Fórum da Comarca de Campo Verde, situado na Rua Fortaleza, 01 - Praça 

dos Três Poderes, no dia 29 de março de 2020, das 13h às 18h, impreterivelmente, para realização das 

provas, observando, em tudo, as regras fixadas pelo Edital de abertura do certame. 

Para que ninguém possa alegar ignorância, determinou-se a expedição 

do presente edital, que deverá ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico, bem como na imprensa 

local. Dado e passado em Campo Verde, aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte 

(18.02.2020). 

  Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito – Presidente da Comissão 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JUARA 

 

EDITAL N.º 04/2020/DF 

 

O Doutor Alexandre Sócrates Mendes, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara/MT, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Edital nº. 01/2020-DF. 

(DJE: 10653 de 10/01/2020), que tornou público a abertura do Processo Seletivo para Estágio 

Curricular Remunerado de estagiários de Nível Superior para cadastro de reserva; 

 

CONSIDERANDO a realização da prova aplicada no dia 9 de 

Fevereiro de 2019, do Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de estagiários de 

Nível Médio e Superior na Comarca de Juara-MT. 

 

RESOLVE: 

 

TORNAR PÚBLICO o Resultado Final da prova realizada no 

dia 09 de fevereiro de 2020, na Escola Estadual Oscar Soares de Juara-MT.  

 

Classificados de Ensino Superior do Curso de Administração 

 
Insc. Nome Pontuação Classificação 

17 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA 80 1º 

05 TAYNARA MARIA DE SOUZA ALVES 60 2º 

06 HENRIQUE SOLANO DAMIN DA SILVA 56 3º 

08 MARINA PEREIRA MONTEIRO 56 4º 

10 AMANDA EDUARDA DA SILVA LOPES 56 5º 

02 MILLENA SILVA DE SOUZA 52 6º 

16 AMANDA CAROLINE ROXADELLI FLOR  52 7º 

03 AYANNE DARA SILVA BESERRA 52 8º 

11 EDUARDO SOLANO DAMIN DA SILVA 52 9º 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário 

da Justiça Eletrônico. 

    

     Juara-MT, 18 de Fevereiro de 2020. 

 

  ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

      Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE GUIRATINGA 

 

EDITAL Nº 02/2020 –PRAZO 45 DIAS 

CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE AUTOS DE TERMO CIRCUNSTANCIADO 

 

O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, Alcir Joaquim dos Anjos, designado 

pela Portaria nº 27/2019/DF, de 13/11/2019, de acordo com a listagem de eliminação dos Termos 

Circunstanciados dos autos de pedido de providências n. 1945-67.2019.811.0036, código 68303, em que 

consta como Requerente a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) de Guiratinga, faz 

saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste edital 

no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, se não houver oposição, o setor de arquivo do Fórum desta Comarca 

de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, eliminará os documentos abaixo relacionados relativos ao período 

de 2003 a 2015. 

 

DOCUMENTOS CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A TABELA DE TEMPORALIDADE DO 

PODER JUDICIÁRIO 

VARA ÚNICA 

 

Temporalidade dos Processos por Classe CNJ 

Comarca: GUIRATINGA-MT 

Vara: Juizado Especial  Criminal 

Temporalidade: 5 Anos 

Sistema de Tramitação Processual: Apolo 

 

05 anos -  Classe – Termo Circunstanciado                          Código: 278 

 
ORDEM CÓDIGO NÚMERO ÚNICO DISTRIBUIDO ENCERRADO REQUERENTE/VÍTIMA AUTOR DO FATO 

01 7445 122-49.2005.811.0036 11/02/2005 13/05/2005 Eliézio de Araújo Pereira Admilson Pereira Barbosa 

02 6658 522-52.2004.811.0036 03/06/2004 29/03/2005 Elieth Lopes de Almeida Santos Bernardo Dalabrida 

03 6284 167-87.2004.811.0036 26/02/2004 07/03/2007 Waldemar Pereira da Silva João Bosco Dourado 

04 7446 123-34.2005.811.0036 11/02/2005 13/05/2005 Josélia Maria Rodrigues de 
Souza 

Otaviano Barbosa da Silva e Outro 

05 7032 890-09.2004.811.0036 04/10/2004 02/03/2005 Aparecido Ruiz da Silva Ricardo Colares 

06 5684 935-47.2003.811.0036 15/10/2003 02/03/2005 Selma Regina de Oliveira 

Mendes 

Luiz Fernandes de Souza 

07 6283 166-05.2004.811.0036 26/02/2004 07/03/2005 A Coletividade João Barbosa dos Santos Filho 

08 6089 1230-84.2004.811.0036 05/01/2004 29/03/2005 A Coletividade Jailton Souza dos Anjos 

09 7134 996-68.2004.811.0036 29/10/2004 06/06/2005 Zenildo Xavier dos Santos Paulo de Tal 

10 7018 876-25.2004.811.0036 29/09/2004 02/03/2005 José Silvério Ferreira Péricles de Araújo Barreto 

11 6242 125-38.2004.811.0036 16/02/2004 13/05/2005 Juscelino Souza Silva Adailson Pereira da Silva 

12 5845 1052-38.2003.811.0036 10/11/2003 02/03/2005 Mariluze Nunes Moreno Leonardo Nunes Moreno 

13 5841 1048-98.2003.811.0036 10/11/2003 07/03/2005 A Coletividade Indianara de Oliveira Viola 

14 6008 1160-67.2003.811.0036 11/12/2003 07/03/2005 Heliane Silva Souza José Lindomar Fernandes da Silva 

15 5848 1056-75.2003.811.0036 11/11/2003 29/03/2005 A Coletividade Edvaldo José da Silva 

16 5955 1102-64.2003.811.0036 25/11/2003 13/05/2005 A Coletividade Paulo Aurélio Bessa Lucas 

17 7011 871-03.2004.811.0036 23/09/2004 27/04/2005 Antônio Carlos Ferreira Maria Aparecida Alves Pinheiro 

18 7030 888-39.2004.811.0036 04/10/2004 02/03/2005 Lucidio José de Souza Paulo Roberto Campos Pereira 

19 6455 316-83.2004.811.0036 07/04/2004 13/05/2005 Eder Donizete dos Santos Vanderlino Pinto de Sá 

20 6454 334-07.2004.811.0036 07/04/2004 13/05/2005 Vanderlino Pinto de Sá Eder Donizete dos Santos 

21 5797 1024-70.2003.811.0036 04/11/2003 13/05/2005 Katiúscia Batista De Souza Zanete Ribeiro de Souza 

22 6280 163-50.2004.811.0036 26/02/2004 07/03/2005 Geraldo Vieira de Andrade José Lindomar Fernandes da Silva 

23 7043 902-23.2004.811.0036 07/10/2004 02/03/2005 Edmar Evangelista  Siqueira Olímpio da Silva e Outro 

24 9328 608-97.2006.811.0036 19/06/2006 26/02/2007 Jucelino Nascimento Moraes Ronieli Seabra dos Santos 

25 8470 1075-13.2005.811.0036 28/10/2005 29/01/2007 O Estado Jefferson Emídio de Almeida Souza 

26 8414 1025-84.2005.811.0036 11/10/2005 29/01/2007 O Estado Sandro Rocha Rodrigues 

27 8195 862-07.2005.811.0036 26/08/2005 29/01/2007 A Coletividade Ilton Ferreira Barbosa Filho 

28 7238 1094-53.2004.811.0036 07/12/2004 13/05/2005 Cláudia Ribeiro Teixeira Adauto Teixeira de Souza 

29 6803 672-78.2004.811.0036 21/07/2004 13/05/2005 Kelly Cristina Alencar Cardoso Denys Anderson Guimarães de Moraes 

30 7042 901-38.2004.811.0036 07/10/2004 02/03/2005 A Justiça Pública Denys Anderson Guimarães de Moraes e 
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Outros 

31 6002 1143-31.2003.811.0036 10/12/2003 12/04/2005 Maria de Jesus Rodrigues de 

Souza 

Sinvaldo Alves de Jesus 

32 7397 75-75.2005.811.0036 21/01/2005 13/05/2005 Jucelino Ferreira da Conceição João Ribeiro Campos 

33 7261 1121-36.2004.811.0036 15/12/2004 13/05/2005 Rosimar Rodrigues de Souza Vilmar Freitas de Oliveira 

34 7047 906-60.2004.811.0036 07/10/2004 02/03/2005 Dalton Fernandino de Souza 
Bastos 

Valdeci Rodrigues da Silva 

35 8832 109-16.2006.811.0036 01/02/2006 29/01/2007 Lindaura da Silva Edmar Evangelista Siqueira e Outro 

36 7200 1056-41.2004.811.0036 23/11/2004 13/05/2005 Manoel Candido de Araújo Joaquim Quirino Teixeira 

37 7045 904-90.2004.811.0036 07/10/2004 02/03/2005 Valdeci Rodrigues da Silva Dalton Fernandino de Souza Bastos e 
Outro 

38 7007 869-33.2004.811.0036 22/09/2004 02/03/2005 Péricles de Araújo Barreto José Silvério Ferreira 

39 7012 872-85.2004.811.0036 23/09/2004 02/03/2005 Otávio Alves Rodrigues Gilson Alves Rodrigues 

40 6083 1233-39.2003.811.0036 05/01/2004 13/05/2005 A Coletividade Kennia Kristina de Souza Ramos 

41 7190 1050-34.2004.811.0036 18/11/2004 13/05/2005 Maria Aparecida Neves  Souza Cecílio de Souza Soares 

42 9257 543-05.2006.811.0036 31/05/2006 26/02/2007 Juldey Santos de Araújo Suely Lopes Beltrão 

43 7697 374-52.2005.811.0036 27/04/2005 29/01/2007 A Sociedade Paulo Roberto Campos Pereira 

44 7402 80-97.2005.811.0036 24/01/2005 29/01/2007 A Coletividade Paulo Pereira da Silva 

45 9498 758-78.2006.811.0036 25/07/2006 29/01/2007 Gabriele Ribeiro Parreira Sirlei Imaculada Teles 

46 9594 832-35.2006.811.0036 09/08/2006 29/01/2007 O Estado Maikon Diego Pereira Campos 

47 10052 2022-95.2006.811.0036 23/10/2006 29/01/2007 Menon Souza de Rezende Gledson Dias dos Santos 

48 8474 1074-28.2005.811.0036 28/10/2005 29/01/2007 O Estado Sara Nascimento de Araújo 

49 1106 326-25.2007.811.0036 26/03/2007 01/06/2009 A Saúde Pública José Antonio de Miranda 

50 8919 206-16.2006.811.0036 24/02/2006 29/01/2007 Luzia Silva de Almeida Edivaldo Nunes da Mata 

51 8920 209-68.2006.811.0036 24/02/2006 29/01/2007 Tercio Andre Bilinski Jânio Souza de Moraes 

52 8980 272-93.2006.811.0036 20/03/2006 29/01/2007 Carlos Henrique da Silva Pereira Antônio Vadeir Juvino 

53 8989 267-71.2006.811.0036 20/03/2006 29/01/2007 Pedro Raimundo Campos Pereira Jarderson Barros Dourado 

54 7795 471-52.2005.811.0036 25/05/2005 29/01/2007 José Ferreira de Souza Silas Alves Arruda 

55 7900 573-74.2005.811.0036 25/05/2005 29/01/2007 Leonézio Torres Evangelista Orico Pereira dos Santos 

56 13844 1284-74.2008.811.0036 17/12/2008 31/07/2009 Sinvaldo Tomaz de Aquino Handerson Messias dos Santos 

57 8473 1073-43.2005.811.0036 28/10/2005 29/01/2007 O Estado Waldelúcio Nerys Pinheiro 

58 14792 861-80.2009.811.0036 08/09/2010 29/02/2012 O Estado Gilmar Xavier 

59 7396 73-08.2005.811.0036 21/01/2005 26/02/2007 Francisco Oliveira de Souza Robson Pereira da Silva 

60 14973 1027-15.2009.811.0036 06/10/2009 29/02/2012 Izidoro Souza Pinto e Outro Rafael Silva da Costa 

61 9110 415-82.2006.811.0036 25/04/2006 29/01/2007 Diran Moreira Correia Josélia Maria Rodrigues de Souza 

62 7466 141-55.2005.811.0036 24/02/2005 13/09/2005 Durval Pereira de Farias Filho Antônio Leite 

63 7579 252-39.2005.811.0036 28/03/2005 25/08/2005 Alfredo Gamarra Paulo de Almeida Nascimento 

64 7321 2-06.2005.811.0036 03/01/2005 25/08/2005 Lourivaldo José de Moraes Valdemir Barbosa Messias 

65 7304 1163-85.2004.811.0036 27/12/2004 13/09/2005 A Coletividade Rogério Gonçalves Machado 

66 7008 870-18.2004.811.0036 22/09/2004 30/06/2005 Eroneide Morais Lopes Leide de Tal 

67 6747 613-90.2004.811.0036 06/07/2004 13/09/2005  Eva Ferreira Pereira E Outro 

68 17214 642-96.2011.811.0036 28/06/2011 29/02/2012 Vaudilson Freitas de Oliveira Leonildo Filgueira de Souza 

69 12093 971-50.2007.811.0036 04/10/2007 30/04/2008 João Vilmar Borba de Freitas Thiers Rocha dos Santos 

70 14720 789-93.2009.811.0036 27/07/2009 29/02/2012 João Vilmar Borba de Freitas Marco Aurelio Rosa Pereira 

71 13248 711-36.2008.811.0036 22/07/2008 31/03/2009 Graciele dos Santos e Outro Maria Rosa Alves Delgado 

72 12221 1085-86.2007.811.0036 30/10/2007 31/03/2009 O Estado Jairo da Silva 

73 11870 846-82.2007.811.0036 31/08/2007 31/03/2009 Michele Fernanda Castro 

Vetuchi 

Zeli Silva Vilela 

74 9296 582-02.2006.811.0036 07/06/2006 30/03/2009 Paulo Alves Katsuhiko Kashiwaya 

75 12501 16-82.2008.811.0036 09/01/2008 31/03/2009 Camila Costa Magalhães Geane Lina Teles de Moura 
76 8930 217-45.2006.811.0036 16/07/2007 31/03/2009 Juvercio Alves Gonçalves Filho A Apurar 

77 14966 1029-82.2009.811.0036 06/10/2009 29/11/2011 Marisa Schoulten Franzen Marly Dias 

78 11817 769-73.2007.811.0036 15/10/2007 05/04/2010 Gilda Lucrécia Machado Correa Heloísa Nunes de Souza 

79 12982 455-93.2008.811.0036 19/05/2008 22/01/2010 Tereza do Socorro Nunes Alves 
Pereira 

Juracy Moraes de Aquino 

80 13622 1066-46.2008.811.0036 06/11/2008 30/03/2010 A Sociedade Wagner da Silva Macaubas 

81       

82 14392 466-88.2009.811.0036 14/05/2009 29/01/2010 O Ministério Pùblico Maria Francisca Aires de Arquias 

83 13847 
 

1288-14.2008.811.0036 17/12/2008 29/01/2010 Pascoal Morais Delgado Lucas dos Santos Silvério 

84 12882 352-86.2008.811.0036 11/04/2008 29/01/2010 Cássio Guimarães Tavares Clésio Pereira Mendes Fontoura 

85 12853 325-06.2008.811.0036 01/04/2008 22/01/2010 Jaqueline Guimarães da Costa Morgana Machado Corrêa 

86 13625 113-82.2008.811.0036 08/02/2008 28/04/2008 Sântila Oliveira Braz Lázaro Lima de Souza 

8 14405 476-35.2009.811.0036 18/05/2009 29/01/2010 O Ministério Público Estadual Paulo Santana Costa 

88 10024 1001.22.2006.811.0036 16/10/2006 29/11/2011 Joaquim Marques Neto Joaquim Quirino Teixeira 

89 6941 807-90.2004.811.0036 08/09/2004 13/09/2005 Marcelo Almeida de Lima Eliane Ferreira dos Santos Lima 

90 15240 1297-39.2009.811.0036 23/12/2009 29/11/2011 Eder Junior Pesavento Magno José Carvalho Dias 

91 14150 236-46.2009.811.0036 18/03/2009 29/11/2011 A Saúde Pública Sandro de Oliveira Silva 

92 14618 692-93.2009.811.0036 06/07/2009 29/11/2011 A Saúde Pública André Pereira dos Santos e Outro 

93 7810 468-21.2005.811.0036 01/06/2005 27/07/2014 Cleidelene Siqueira Dirley Soares Santana 
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94 7825 498-35.2005.811.0036 03/06/2005 25/08/2005 Gildázia Maria dos Santos. Almir Souza da Silva 

95 7858 530-40.2005.811.0036 14/06/2005 13/09/2005 Edvania Moraes Silva Vaudilson Freitas de Oliveira 

96 6964 829-51.2004.811.0036 14/09/2004 30/06/2005 A Justiça Publica Antonio Alves Bessa  Junior 

97 7145 1004-45.2004.811.0036 04/11/2004 14/06/2005 Wender Souza Cabral Valdei Lopes de Aquino 

98 14063 156-82.2009.811.0036 19/02/2009 29/02/2012 A Saúde Pública Daniel Ferreira Teles 

99 7352 33-26.2005.811.0036 11/01/2005 13/09/2005 A Coletividade Márcio Alves de Souza 

100 7450 126-86.2005.811.0036 15/02/2005 13/09/2005 Manoel Cândido de Souza Clóvis Lopes Pires 

101 7242 1098-90.2004.811.0036 09/12/2004 13/09/2005 João Ribeiro Sobrinho Leônidas Matos 

102 7180 1038-20.2004.811.0036 16/11/2004 25/08/2005 Lázara Eugênia Pereira Cabral Sônia Maria Pereira Da Silva 

103 14411 486-79.2009.811.0036 21/05/2009 30/06/2009 Crislaine da  Silva Buscarioli Anderson Alves Pereira 

104 12662 133-73.2008.811.0036 18/02/2008 30/03/2009 Katiana Cardoso da Silva Sonia Maria Francisca 

105 13843 1283-89.2008.811.0036 17/12/2008 31/03/2009 Maria Tereza Carvalho de 
Araújo 

Simária Cavalcante da Cruz 

106 13723 1151-32.2008.811.0036 03/12/2008 31/03/2009 Edssandra Pereira de Souza Maria Aparecida Eugenio dos Santos 

107 11818 770-58.2007.811.0036 20/08/2007 30/06/2009 Adilson Oliveira Denilson de Oliveira Pereira Campos 

108 13404 862-02.2008.811.0036 03/09/2008 29/11/2011 Michelle Vanessa Trevizan 

Gentilin 

Paulo Roberto Campos Pereira 

109 15330 74-17.2010.811.0036 28/01/2010 30/03/2010 Marcia Dourado Souza Santos e 

Outro 

Reinaldo Moreira e Outro 

110 14974 1030-37.21009.811.0036 06/10/2009 29/11/2011 Victor Leonardo Maia Faria João Henrique Bites Maia 

111 10652 1230-79.2006.811.0036 14/12/2006 29/11/2011 Valtemir Maria Trindade e 
Outros 

Ana Paula Pereira dos Reis e Outros 

112 16001 744-55.2010.811.0036 24/08/2010 29/11/2011 João Sobrinho Neves Barbosa Juliano Gonçalves de Souza 

113 14169 259-89.2009.811.0036 20/03/2009 29/11/2011 Jociléia Lopes da Silva Márcia Regina Rosa da Silva e Outro 

114 13227 701-89.2008.811.0036 18/07/2008 29/11/2011 Adriana Luciana da Silva e 

Outro 

Wanessa Barroso Lobo 

115 9610 846-19.2006.811.0036 16/08/2006 29/11/2011 O Estado Gercione Francisco de Souza 

116       

117 14969 1031-52.2009.811.0036 06/10/2009 29/11/2011 Elizabetty Marina dos Santos 

Hoppen 

Washington de Sá Trapiá 

118 13405 863-84.2008.811.0036 03/09/2008 02/02/2012 Vilmar Freitas de Oliveira A Apurar 

119 16760 186-49.2011.811.0036 23/02/2011 29/02/2012 Eloíza Fernanda Dias Pereira Maíza Jesus Matos 

120 15420 164-25.2010.811.0036 19/02/2010 02/09/2011 Edelso Roda Santos Junior Luiz Henrique Miranda Cunha 

121 8570 1160-96.2005.811.0036 24/11/2005 24/03/2009 A Saúde Pública Wesley Dias Pereira 

122 14064 166-29.2009.811.0036 19/02/2009 30/07/2012 Ângela Gabrille Nunes Neves Doracy Borges da Costa 

123 14463 565-58.2009.811.0036 27/05/2009 03/08/2012 A Coletividade Reginaldo dos Santos Silva 

124 12906 374-47.2008.811.0036 22/04/2008 31/03/2009 A Coletividade Lindolfo Cavalcante Júnior 

125 11357 493-42.2007.811.0036 20/02/2008 31/03/2009 Cleyton Silva Ferreira e Outro Marcos Brito de Arruda 

126 13152 647-26.2008.811.0036 10/07/2008 20/03/2009 Eder Junior Pesavento Magno José Carvalho Dias 

127 13846 1287-29.2008.811.0036 17/12/2008 31/03/2009 Edneth de Almeida Santos da 

Luz 

Sebastião Barbosa Gomes Filho 

128 16002 745-40.2010.811.0036 24/08/2010 18/07/2012 Idevaldo Rocha de Macedo Vivaldo Pereira de Brito 

129 12161 1043-37.2007.811.0036 17/10/2007 30/03/2009 Sebastião Fraga Ribeiro e Outro Valdinei Oliveira de Souza 

130 13228 699-22.2008.811.0036 18/07/2008 31/03/2009 Josimar Alves Nascimento Rosangela Cabreira de Matos 

131 15696 441-41.2010.811.0036 05/05/2010 30/07/2012  Divino Silva dos Santos e Outro 

132 30067 1158-19.2011.811.0036 02/12/2011 18/07/2012 O Estado Celio Rocha de Deus 

133 15172 1240-21.2009.811.0036 10/12/2009 29/11/2011 A Sociedade Fagner da Silva Gomes 

134 14619 693-78.2009.811.0036 06/07/2009 29/11/2011 A Saúde Pública Hailton Moreira dos Santos 

135 13508 957-32.2008.811.0036 01/10/2008 29/11/2011 Martha de Jesus Ribeiro da Silva Josiane Ribeiro da Silva e Outro 

136 17570 1001-46.2011.811.0036 01/10/2012 10/02/2015 Luiz Carlos Pereira Araújo Messias Machado Borges 

137 16783 209-92.2011.811.0036 01/03/2011 29/02/2012 Manoel  Miranda João Bosco Dourado 

138 16701 127-61.2011.811.0036 04/02/2011 29/02/2012 Silvania de Carvalho Pires Dinivaldo de Almeida Lima 

139 14123 203-56.2009.811.0036 11/03/2009 29/02/2012 Priscila do Carmo Keila Regina da Silva 

140 14603 657-36.2009.811.0036 03/07/2009 29/11/2011 Francisco Lourenço da Silva Carlos Alexandre Rodrigues Barbosa 

141 13033 506-07.2008.811.0036 03/06/2008 29/11/2011 Claudiomir Gabriel Santana 

Goularte 

Liz Dayanne César Pereira 

142 17150 577-04.2011.811.0036 02/06/2011 29/02/2012 Maria Luzia Zeferino Fraga Lucines de Araujo Silva 

143 17057 484-41.2011.811.0036 11/05/2011 29/02/2012 Suzanna Silva de Aquino Begair Barboza Borba de Freitas 

144 17075 502-62.2011.811.0036 17/05/2011 29/02/2012 Jacira Pereira Mendes  e Outro Suzanna Silva de Aquino 

145 17052 479-19.2011.811.0036 11/05/2011 29/02/2012 Jon Lenon Xavier Machado Laudelino  Pereira Leite Filho 

146 16979 406-47.2011.811.0036 25/04/2011 09/10/2012 José Antonio Caetano Filho Rodrigo de Angelis da Silva 

147 17084 511-24.2011.811.0036 18/05/2011 09/10/2012 O Estado Deverson da Silva Carvalho 

148 30069 1160-86.2011.811.0036 02/12/2011 09/10/2012 O Estado Alex Sandro Alves de Souza 

149 30132 1223-14.2011.811.0036 19/12/2011 09/10/2012 A Saúde Pública Beatriz Angélica Sant'ana Alves 

Damasceno 

150 30103 1194-61.2011.811.0036 16/12/2011 09/10/2012 O Estado Orlaney Moraes Castanon Júnior 

151 30029 1119-22.2011.811.0036 17/11/2011 09/10/2012 Percival Eleuterio de Paula Paulo Cezar de Lima 

152 30168 12-06.2012.811.0036 05/01/2012 09/10/2012 O Estado Altair Henrique dos Santos Sousa 

153 30169 13-88.2012.811.0036 05/01/2012 09/10/2012 O Estado Amauri Pereira dos Santos 
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154 30512 354-17.2012.811.0036 17/04/2012 09/10/2012 O Estado Willian Souza Mendes Pereira 

155 30374 215-65.2012.811.0036 12/03/2012 09/10/2012 A Saúde Pública Altamir Gomes da Costa 

156 13151 646-41.2008.811.0036 10/07/2008 30/06/2009 Wanessa Barroso Lobo Gilda Lucrécia Machado Correa 

157 13247 710-51.2008.811.0036 22/07/2008 30/06/2009 Kelly Zardini Dourado Zequini Darcy Maria de Moraes Dourado 

158 13618 1061-24.2008.811.0036 06/11/2008 16/06/2009 A Sociedade Leandro Nascimento Lopes 

159 13364 779-83.2008.811.0036 11/08/2008 30/06/2009 Francisco César Brezezinsti e 
Outro 

Darcy Maria de Moraes Dourado 

160 13935 29-47.2009.811.0036 15/01/2009 31/07/2009 Roberto dos Santos Lima Ricardo Rodrigues Barbosa 

161 17212 640-29.2011.811.0036 28/06/2011 09/10/2012 O Estado Glacemir Nunes da Slva 

162 11166 378-21.2007.811.0036 11/04/2007 31/07/2009 Meio Ambiente José Pereira Tavares 

163 14327 392-34.2009.811.0036 05/05/2009 09/10/2012 Pascoal Morais Delgado Luiz Fernando Silva 

164 17532 963-34.2011.811.0036 21/09/2011 09/10/2012 O Estado Joel Francisco Moraes 

165 14611 671-20.2009.811.0036 08/09/2010 09/10/2012 Salviano Batista dos Santos Nelice Rodrigues dos Santos e Outro 

166 15463 207-59.2010.811.0036 03/03/2010 09/10/2012 Soanir Francisco de Souza Antonio Costa e Silva 

167 16679 105-03.2011.811.0036 28/01/2011 09/10/2012 Robson Pereira da Silva e Outro Gedeon Rodrigues de Nascimento e Outro 

168 16722 148-37.2011.811.0036 11/02/2011 09/10/2012 A Saúde Pública Paulo Henrique Almeida Tavares 

169 17086 513-91.2011.811.0036 18/05/2011 09/10/2012 Laura Karolinne Oliveira da 

Silva 

Valdisse de Oliveira 

170 30637 481-52.2012.811.0036 23/05/2012 09/10/2012 O Estado Welliton Tavares de Sousa 

171 30737 581-07.2012.811.0036 18/06/2012 09/10/2012 O Estado Rafael Barbosa Coronel 

172 30740 584-59.2012.811.0036 18/06/2012 09/10/2012 O Estado Heber Max Campos Lima 

173 30858 702-35.2012.811.0036 23/07/2012 09/10/2012 Leane Lopes da Silva Matos Daniela Cordeiro Miranda 

174 30965 809-79.2012.811.0036 27/08/2012 09/10/2012 A Coletividade Renan Nogueira Rosa 

175 17204 632-52.2011.811.0036 22/06/2011 09/10/2012 Meio Ambiente José Pinto de Sá 

176 16957 384-86.2011.811.0036 15/04/2011 09/10/2012 O Estado Clarindo da Silva Machado 

177 16659 85-12.2011.811.0036 21/01/2011 09/10/2012 Mariza Aparecida Silva Costa Odair Santana Costa 

178 34488 1125-24.2014.811.0036 06/10/2014 10/02/2015 Clarice Pereira da Silva Lailce Bernardo de Souza 

179 33718 668-89.2014.811.0036 06/06/2014 10/02/2015 Maria Solange da Silva Paulo Roberto Campos Pereira 

180 30313 154-10.2012.811.0036 17/02/2012 03/08/2014 Maria Arnalda Soares da Silva e 

Outro 

Maurício Rodrigues de Carvalho 

181 39083 1447-10.2015.811.0036 24/11/2015 22/07/2014 João de Melo Silva Antônio da Silva Ferreira 

182 39083 1447-10.2015.811.0036 24/11/2015 22/07/2014 João de Melo Silva Antônio da Silva Ferreira 

183 32805 1321-28.2013.811.0036 19/12/2013 11/02/2015 Eliane Machado de Souza Martha de Jesus Ribeiro da Silva 

184 40723 341-76.2016.811.0036 22/03/2016 11/02/2015 Elzimário Francisco da Silva Epitacio Gomes de Souza 

185 14601 658-21.2009.811.0036 03/07/2009 28/09/2010 Odorico Sena do Nascimento João Joaquim Pazikowski 

186 14934 1000-32.2009.811.0036 25/09/2009 28/09/2010 A Saúde Pública Dienerson Leon Moreira Azevedo 

187 12332 1203-62.2007.811.0036 30/11/2007 13/10/2010 O Estado Anderson Pereira Viana 

188 15421 165-10.2010.811.0036 19/02/2010 11/11/2010 Antonio Lopes Filho Ricardo Machado do Nascimento 

189 7885 553-83.2005.811.0036 20/06/2005 22/09/2005 Walter Dourado Josimar Firmino 

190 6760 625-07.2004.811.0036 09/07/2004 22/09/2005 João Ferreira Barbosa Deli Borges de Souza 

191 5592 885-83.2003.811.0036 23/09/2003 11/11/2005 Reginaldo Neves dos Anjos Luciana dos Santos Rocha Bordim 

192 5505 798-65.2003.811.0036 01/09/2003 11/11/2005 Reginaldo Neves dos Anjos Luciana dos Santos Rocha Bordim 

193 6696 565-34.2004.811.0036 15/06/2004 22/09/2005 Ingra Cristiane Carvalho 

Rodrigues 

Talles Ricardo da Silva Vieira 

194 34487 1025-45.2009.811.0036 06/10/2009 21/11/2014 O Estado Uelington Martins Souza 

195 7751 423-63.2005.811.0036 11/05/2005 22/09/2005 Joamir Rodrigues de Rezende Heronides Rezende de Moraes 

196 7691 365-90.2005.811.0036 26/04/2005 22/09/2005 A Coletividade Luizmar Aparecido de Oliveira 

197 7689 363-23.2005.811.0036 25/04/2005 22/09/2005 Katsuhiko Kashiwaya Laerte Fernandes Pimentel 

198 6860 725-59.2004.811.0036 09/08/2004 22/09/2005 A Coletividade Deinir Suzan Silva Rodrigues 

199 8296 1299-48.2005.811.0036 19/09/2005 22/09/2005 Vagner da Silva Regina Celes de Alencar 

200 5610 873-07.2003.811.0036 25/09/2003 22/09/2005 Agosttinelli dos Santos Oliveira Hérika Dias Martins 

201 5701 189-82.2003.811.0036 16/10/2003 22/09/2005 Berenice Ribeiro Soares Nilson De Tal 

202 12275 1143-89.2007.811.0036 09/11/2007 18/11/2014 Liz Dayanne César Pereira e 

Outro 

Viviane Soares Santana e Outro 

203 14395 468-58.2009.811.0036 14/05/2009 09/02/2015  Sidney dos Santos Alves 

204 12940 394-38.2008.811.0036 05/05/2008 21/11/2014 Alyne Cristhine Machado de 

Souza 

Daiany Queiroz Machado e Outro 

205 15067 441-46.2007.811.0036 08/05/2007 22/06/2009 Meio Ambiente Charles Socreppa 

206 13050 514-81.2008.811.0036 06/06/2008 27/04/2009 Acilon da Costa Lima Carlinho Campos da Silva 

207 11875 860-66.2007.811.0036 31/08/2007 01/02/2012 Meio Ambiente Nelson José Pereira 

208 15694 439-71.2010.811.0036 05/05/2010 04/06/2012 Kaio César Pereira Jefferson Emídio de Almeida Souza 

209 15785 529-79.2010.811.0036 02/06/2010 18/07/2012 O Estado Osmar Fraga Ribeiro 

210 16995 422-98.2011.811.0036 15/02/2012 11/02/2015 Carolina Alves da Silva e Outro Maria Helena Nunes da Mata 

211 17627 1057-79.2011.811.0036 25/10/2011 09/04/2015 Valdeir Lopes Borges e Outro Fabiane de Sá Oliveira 

212 15960 703-88.2010.811.0036 12/08/2010 01/02/2012 Cleuveci Maria Nunes Fernandes Eder Fernando Bites Maia 

213 9576 674-76.2006.811.0036 10/06/2011 02/02/2012 José Messias Damasceno dos 

Santos 

 

Divino Eterno dos Santos Souza 

214 14596 663-43.2009.811.0036 01/07/2009 20/05/2010 João Antônio Ferreira Cunha Elemar Elio Perinazzo 

215 12986 459-33.2008.811.0036 19/05/2008 07/11/2008 A apurar Heli Alves de Abreu e outros 
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216 12204 1079-79.2007.811.0036 24/10/2007 25/09/2008 Neuza Mendes Maciel Neusa Aparecida Silva 

217 7646 314-79.2005.811.0036 08/04/2005 11/08/2008 Daiane Alves da Silva e outra Déia 

218 9329 609-82.2006.811.0036 19/06/2006 29/07/2008 A coletividade Eliene Rodrigues Xavier e outros 

219 12661 132-88.2008.811.0036 18/02/2008 29/07/2008 Olinda Oliveira de Souza Sirlene Batista da SIlva 

220 12237 1108-32.2007.811.0036 05/11/2007 29/07/2008 Cristiane Luzia Flavio Ana Nunes de Oliveira 

221 13001 476-69.2008.811.0036 26/05/2008 14/11/2008 Katia Rejane Lopes Pereira Cláudia Aparecida Batista dos Santos 

222 8589 1175-65.2005.811.0036 28/11/2005 18/11/2008 O Estado Antônio Pereira Tavares 

223 10594 1160-62.2006.811.0036 30/11/2006 14/11/2008 Joelma Souza Nascimento Odilon Alves de Lima Filho 

224 6087 1228-17.2003.811.0036 05/01/2004 11/08/2008 A coletividade Cláudia Ribeiro Teixeira Parreira 

225 15080 1142-36.2009.811.0036 10/11/2009 20/05/2010 Jacira Pereira Mendes Clea 

226 15329 73-32.2010.811.0036 28/01/2010 20/05/2010 Luciana Ferreira Carbonato David Ferreira Maia Neto 

227 14115 209-63.2009.811.0036 09/03/2009 20/05/2010 A saúde Pública Leonides José Neres 

228 12239 1110-02.2007.811.0036 05/11/2007 19/02/2010 Hellen Flávia Jesus Souza Rodrigo Aparecido Frezarim 

229 14229 316-10.2009.811.0036 03/04/2009 17/03/2010 Cleverson Silva Guimarães Mirian Rodrigues de Almeida 

230 14961 1024-60.2009.811.0036 5/10/2009 02/02/2012 Fagner Fernandes Alves José Carlos David dos Santos 

231 12158 1042-82.2007.811.0036 17/10/2007 08/07/2009 O Estado Walter da Silva Junior 

232 13848 1289-96.2008.811.0036 17/12/2008 11/12/2009 Martha de Jesus Ribeiro da Silva Eliane Machado de Souza 

233 14598 654-81.2009.811.0036 1/07/2009 20/05/2010 Fabiane de Sá Oliveira Domingas Nogueira Nunes 

234 14667 733-60.2009.811.0036 16/7/2009 20/05/2010 Krum Sacarov Softov Francisca Juciene da Cruz 

235 15026 1090-40.2009.811.0036 22/10/2009 20/05/2010 Adolfo Teodoro de Oliveira Neto Keila Regina da Silva 

236 15195 1222-97.2009.811.0036 17/12/2009 20/05/2009 Solange Pereira Campos Auronidio Pereira dos Reis 

237 14641 665-13.2009.811.0036 6/7/2009 22/09/2009 Margarida Magda Souza Lopes Daiany Queiroz Machado 

238 14014 112-63.2009.811.0036 3/2/2009 11/12/2009 Nery Perinazzo Iramiran de Moraes Brito 

239 14605 660-88.2009.811.0036 3/7/2009 19/02/2010 Cláudia Ribeiro Teixeira Elizete Almeida de Souza 

240 12220 1084-04.2007.811.0036 30/10/2007 21/10/2014 O Estado Ricardo Pereira da Silva 

241 14525 597-63.2009.811.0036 10/6/2009 20/5/2010 Rubiana Machado de Souza Tereza Lopes Silva e Souza e outro 

242 14477 570-80.2009.811.0036 29/5/2009 20/5/2010 Jordeley Marques Machado José Antônio Teodoro 

243 14896 962-20.2009.811.0036 16/09/2009 01/02/2012 Cleophanes Lopes Domingues 

Filho 

Paulo Machado Cabral 

244 12383 1240-89.2007.811.0036 12/12/2007 02/02/2012 O Estado Fabrício Miranda de Oliveira 

245 11813 765-36.2007.811.0036 17/8/2007 02/02/2012 O Estado Diongleidson Lucindo dos Santos 

246 14893 959-65.2009.811.0036 10/6/2011 01/02/2012 Luiz Antônio Pereira Neto Péricles de Araújo Barreto 

247 16866 293-93.2011.811.0036 22/3/2011 01/02/2012 Jéssica Monteiro Costa e outros Edna Figueiredo 

248 14468 566-43.2009.811.0036 29/5/2009 02/02/2012 Dayane de Oliveira Dias Wanessa Barroso Lobo de Oliveira 

249 15562 306-29.2010.811.0036 26/3/2010 28/07/2010 José Maria de Souza Euclides Souza da Conceição 

250 30356 197-44.2012.811.0036 5/3/2012 04/06/2012 Rodrigo da Silva Sales Paulo André Guimarães de M.oraes 

251 30388 229-49.2012.811.0036 13/3/2012 04/06/2012 Patrícia dos Santos Vasconcelos 

e outro 

Elvis Gonçalves de Matos 

252 30392 233-86.2012.811.0036 14/3/2012 04/06/2012 Leandro Nunes Dias Nilson Venâncio dos Reis 

253 17053 480-04.2011.0036 11/5/2011 04/06/2012 A sociedade Duílio Guimarães Borges 

254 16978 405-62.2011.811.0036 25/4/2011 04/06/2012 Pâmela Raiane Dias dos Santos Pauliceia Dias dos Santos 

255 16891 317-24.2011.811.0036 29/3/2011 04/06/2012 O Estado Douglas Gonçalves Castro 

256 15800 545-33.2010.811.0036 10/6/2010 01/12/2010 Renato Cavalcante Monteiro Laura Fabiana Cardoso dos Santos 

257 11838 835-53.2007.811.0036 22/8/2007 01/12/2010 Meio Ambiente Gilda Lucrécia Machado Correa 

258 30389 230-34.2012.811.0036 13/03/2012 04/06/2012 Sandro José Mesquita de 
Oliveira e outro 

Sandro José Mesquita de Oliveira e outro 

259 16583 9-85.2011.811.0036 4/1/2011 18/7/2012 A coletividade Janes dos Santos Oliveira 

260 15704 449-18.2010.811.0036 5/5/2010 01/12/2010 Jakeline Aparecida Madureira 

Leit 

Sizernande Pereira Leite 

261 16099 841-55.2010.811.0036 21/9/2010 01/12/2010 O Estado Anderson de Oliveira Benfica 

262 16097 839-85.2010.811.0036 21/9/2010 01/12/2010 O Estado Altair Henrique Santos Sousa 

263 15748 492-52.2010.811.0036 24/5/2010 01/12/2010 O Estado Diego Oliveira Soares e outros 

264 15751 495-07.2010.811.0036 25/5/2010 01/12/2010 Daiani Alves Costa Eliane Miranda da Silva 

265 15428 172-02.2010.811.0036 22/2/2010 01/12/2010 Sebastiana Neves Barboza Jeová Dias Pereira 

266 15698 443-11.2010.811.0036 5/5/2010 01/12/2010 O Estado Juliel Lemes Jordão 

267 17200 628-15.2011.811.0036 22/6/2011 04/06/2012 Gildete de Oliveira Teles Otacílio José de Oliveira 

268 17065 492-18.2011.811.0036 16/5/2011 04/06/2012 Jucerley de Matos Medeiros Itami Ferreira Barbosa 

269 11736 734-16.2007.811.0036 27/7/2007 16/3/2010 O Meio Ambiente João Batista de Lima 

270 12339 1193-18.2007.811.0036 3/12/2007 18/7/2012 O Meio Ambiente S.C dos Santos Madeiras Ltda 

271 14386 471-13.2009.811.0036 14/5/2009 01/03/2010 O meio ambiente José Alves Filho 

272 14231 315-25.2009.811.0036 09/09/2009 02/03/2010 Laryane Soares Fraga Leide de Carvalho Luz 

273 13099 558-03.2008.811.0036 20/6/2008 19/2/2010 Pascoal Morais Delgado e outros Rony Paulo de Jesus Souza 

274 15350 94-08.2010.811.0036 4/2/2010 18/7/2012 Lucinéia de Almeida Dourado Gracília Borges de Araújo 

275 15419 163-40.2010.811.0036 19/2/2010 04/06/2012 Walter Félix Soares Neto e outro Walter Félix Soares Neto e outro 

276 17073 500-92.2011.811.0036 17/5/2011 04/06/2012 Vilma Ambrósio Neves e outro Ednilson Cardoso da Silva 

277 15212 1253-20.2009.811.0036 18/12/2009 04/6/2012 Greidson Dias de Souza Alcedino Alves de Jesus 

278 13049 513-96.2008.811.0036 6/6/2008 14/11/2008 Eliane Ferreira Soares Luciana da Silva Santos e outro 

279 12836 307-82.2008.811.0036 27/3/2008 29/7/2008 Lucilaine Dias Victório Gilmar Rodrigues 

280 14595 662-58.2009.811.0036 1/7/2009 20/5/2010 Edileuza dos Santos Oliveira Rubens Araújo Rodrigues 

281 15300 42-12.2010.811.0036 19/1/2010 04/6/2012 Valtemir da Silva Monteiro Eudo Figueira de Souza 
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282 14670 741-37.2009.811.0036 16/7/2009 20/5/2010 Kelly Zardini Dourado A apurar 

283 15084 1146-73.2009.811.0036 10/11/2009 04/06/2012 Hélio Ribeiro Filho Euclides Mendes de Souza Junior 

284 11047 300-27.2007.811.0036 22/03/2007 22/06/2009 Pascoal Morais Delgado e Outro Hederson Souza de Moraes 

285 10073 1028-05.2006.811.0036 24/10/2006 29/06/2009 A Saúde Pública Valteir Eugênio da Silva 

286 11661 691-79.2007.811.0036 11/07/2007 30/06/2009 Aline Mirian Moraes Pesavento Cássia Roberta Lopes Albano 

287 12222 1086-71.2007.811.0036 30/10/2007 30/06/2009 Érica Aparecida do Carmo Costa Ana Lucineide da Silva 

288 7163 1022-66.2004.811.0036 08/11/2004 22/09/2005 O Estado Luíz Antonio César Santos 

289 6548 438-96-2004.811.0036 11/05/2004 22/09/2005 Patrícia Castro Paniago e Outro Calimerio Afonso de Freitas Neto 

290 7209 1065-03.2004.811.0036 26/11/2004 04/10/2005 Tatiane Pereira Pires Hugo Marcos da Costa 

291 5512 781-29.2003.811.0036 02/09/2003 11/11/2005 Fabiene Machado Leal Marcos Antonio Ricci Stigliano 

292 7438 114-72.2005.811.0036 09/02/2005 18/10/2005 Francisco César Brezezinsti Nelson de Souza Moraes Neto 

293 6115 24-98.2004.811.0036 13/01/2004 30/06/2009 Waldiney de Souza e Outro Ailton Pereira da Silva 

294 12498 28-96.2008.811.0036 09/01/2008 02/02/2012 Júlia Graziela Silva de Aquino Ester Allas Ferreira Teles 

295 13504 966-21.2008.811.0036 01/10/2008 22/06/2009 Vanilce Santos Alencar Luiz Fernando Silva da Cruz e Outro 

296 5696 2-74.2003.811.0036 16/10/2003 04/10/2005 Laiana dos Santos Alvares e 

Outro 

Mário Polácio Álvares 

297 12441 1309-24.2007.811.0036 28/12/2007 29/07/2008 Vilma Rodrigues Nascimento da 

Silva 

Elizete Leal Miranda 

298 11842 822-54.2007.811.0036 23/08/2007 25/09/2008 Leni Lima Novaes Valdeir Borges Filho 

299 11460 551-45.2007.811.0036 11/06/2007 11/08/2008 Braulio Oliveira de Matos Cardosina Cardoso de Magalhães 

300 12553 35-88.2008.811.0036 11/01/2008 29/07/2008 O Estado Jucelino Nascimento Moraes 

301 7258 1115-29.2004.811.0036 14/12/2004 11/08/2008 Jaconias Lopes Alves Luiz De Tal 

302 8587 1178-20.2005.811.0036 28/11/2005 31/03/2006 Darci Francisca da Silva Hamilton Corman da  Costa 

303 13410 868-09.2008.811.0036 03/09/2008 27/02/2009 Alice Ramos de Moraes Paulo Sergio Feltrin 

304 12617 96-46.2008.811.0036 28/01/2008 29/07/2008 O Estado Florisvaldo Martins Dourado 

305 14470 558-66.2009.811.0036 28/05/2009 16/03/2010 Maria da Penha Dias de Meira Acilon da Costa Lima 

306 14121 201.86-2009.811.0036 10/03/2009 16/03/2010 A Saúde Pública Murillo Guimarães Pereira 

307 14599 655-66.2009.811.0036 01/07/2009 06/04/2010 Vilmar Miranda Pereira Milton Gabriel de Moraes 

308 14467 557-81.2009.811.0036 28/05/2009 19/02/2010 Kátia Neves de Brito Flávio Alcantara Ferreira 

309 12854 326-88.2008.811.0036 01/04/2008 29/07/2008 Rony Paulo de Jesus Souza Edinar Neves Mesquita de Oliveira 

310 14062 160-22.2009.811.0036 19/02/2009  O Estado Fábio Francisco da Silva 

311 12205 1077-12.2007.811.0036 24/10/2007 08/07/2009 O Estado Luiz Fernando Silva da Cruz 

312 12787 279-17.2008.811.0036 17/03/2008 29/07/2008 O Estado Carlito Dourado de Oliveira 

313 7485 160-61.2005.811.0036 04/03/2005 11/11/2005 Deusdete Thiago da Rocha Valmiro Francisco de Andrade 

314 12282 1153-36.2007.811.0036 12/11/2007 07/10/2008 Rosa Schineider Maria de Lurdes Gomes 

315 13725 1153-02.2008.811.0036 03/12/2008 01/12/2010 A População Danilo Silva Sampaio 

316 15241 1298-24.2009.811.0036 23/12/2009 01/12/2010 Laio Fernando Mendes Calixto Nivaldo Mariano de Souza e Outro 

317 14721 793-33.2009.811.0036 27/07/2009 01/12/2010 O Estado Marcelo Barbosa de Souza 

318 15193 1215-08.2009.811.0036 17/12/2009 01/12/2010 Jennifer Loíse Vicente Santos Maria Silva Matos e Outro 

319 13581 1030-04.2008.811.0036 29/10/2008 28/09/2010 Agostinho Martins de Oliveira Paulo Machado Cabral 

320 30832 676-37.2012.811.0036 12/07/2012 27/01/2014 Ademir Antonio Cândido Catxerê Transmissora de Energia S/A 

321 16218 959-31.2010.811.0036 27/10/2010 24/01/2014 Hérika Dias Martins Nara Cristina Farias da Silva 

322 30599 442-55.2012.811.0036 10/05/2012 24/01/2014 O Estado Leandro Nunes Dias 

323 9598 835-87.2006.811.0036 25/01/2007 03/03/2011 Fernanda do Carmo Batista Miguel Santos Batista 

324 31690 283-78.2013.811.0036 01/04/2013 13/02/2014 Rodrigo Pereira da Silva Oliveira Edvânia Tavares da Silva 

325 16056 798-21.2010.811.0036 02/09/2010 20/02/2014 Joelma Moreira da Silva 
Carbonato 

Antonio Silva Neto 

326 12484 15-97.2008.811.0036 08/01/2008 20/02/2014 Elias da Silva Souza Paulo de Almeida Nascimento 

327 13451 904-51.2008.811.0036 15/09/2008 31/03/2011 Silvana Gomes de Souza Luzia Machado Borges 

328 13399 858-62.2008.811.0036 02/09/2008 25/02/2011 Francisco da Silva Kleber Peres da Silva 

329 11869 845-97.2007.811.0036 31/08/2007 15/04/2009 Meio Ambiente Severino Francisco Rodrigues 

330 14604 659-06.2009.811.0036 03/07/2009 07/06/2010 Carlos Renato Sentinello Anne Thimmig  Machado Bonilha 

331 15202 1069-64.2009.811.0036 17/12/2009 07/06/2010 Geraldo Nascimento de Sousa Revalino 

332 14132 229-54.2009.811.0036 12/03/2009 07/06/2010 Valéria Pereira Macêdo e Outro Antônio Carlos Ferreira 

333 15731 475-16.2010.811.0036 17/05/2010 11/04/2011 Andressa Pedro Nunes Marlucia dos Santos Gomes 

334 1556 300-22.2010.811.0036 26/03/2010 11/04/2011 Luiz Felipe Santos da Silva Rodrigo Cézar 

335 14897 963-05.2009.811.0036 16/09/2009 11/04/2011 O Estado Josué Alves Silva 

336 14828 892-03.2009.811.0036 26/08/2009 11/04/2011 Otavio Mateus Silva Souza Marlene Teodoro de Souza 

337 13143 600-52.2008.811.0036 10/07/2008 14/11/2008 O Estado Wellington Ricardo Macedo Dourado 

338 13435 889-82.2008.811.0036 10/09/2008 07/11/2008 O Estado Nicanou Barbosa da Silva 

339 12849 323-36.2008.811.0036 31/03/2008 14/11/2008 Nery Perinazzo A Apurar 

340 10972 217-11.2007.811.0036 02/03/2007 14/11/2008 A Coletividade Marcelo Toledo Rodrigues 

341 12511 11-60.2008.811.0036 09/01/2008 14/11/2008 Juscimar Oliveira de Souza Pedro Soares Faria Filho 

342 13292 754-70.2008.811.0036 31/07/2008 14/11/2008 Joselina Matos Dourado Sinobilino Batista de Oliveira 

343 11839 823-29.2007.811.0036 23/08/2007 14/11/2008 Carduzina Cardoso de 

Magalhães 

João Nikson Campos Fernandes 

344 13933 27-77.2009.811.0036 22/01/2010 24/05/2011 A Coletividade Jardiel Ferreira da Silva 

345 13291 753-85.2008.811.0036 31/7/2008 24/5/2011 Marcos de Oliveira Eder Fernando Bites Maia 

346 13051 515-66.2008.811.0036 6/6/2008 14/11/2008 Sandra Cristina Campos da Silva Creuzemira Freitas de Oliveira 
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347 12983 456-78.2008.811.0036 19/5/2008 14/11/2008 Carlos Eduardo da Silva Ribeiro Ivan Carlos Veiga 

348 9522 799-45.2006.811.0036 27/7/2006 07/11/2008 A saúde Pública Suerlan Ferreira Camargo 

349 7019 880-62.2004.811.0036 29/9/2004 14/12/2004 Carlos Araújo Leomar Gomes Machado 

350 6141 1186-65.2003.811.0036 23/12/2003 23/12/2004 Antônio José de Rezende Luciano Souza Leal 

351 12384 1241-74.2007.811.0036 12/12/2007 14/11/2008 Tássio Rodrigues Carvalho Adriano José Dias 

352 30311 152-40.2012.811.0036 17/02/2012 18/7/2012 Fabiana Francisca da Silva Claudenice Almeira César 

353 13849 1290-81.2008.811.0036 17/12/2008 20/5/2009 Olivian Santana dos Santos Secretaria Municipal de Saúde 

354 16955 382-19.2011.811.0036 15/4/2011 18/7/2012 Ivete Almeida de Souza Jaqueline de Souza Silva 

355 17156 583-11.2011.811.0036 8/6/2011 18/7/2012 Adevaldo Carrijo Silva João Henrique Ferreira Maia 

356 12097 988-86.2007.811.0036 4/10/2007 28/5/2010 O Meio Ambiente Rose Perpétua Dalla Costa e outros 

357 15319 61-18.2010.811.0036 18/7/2011 18/7/2012 Hélio Héverton da Silva Lopes Sérgio José Thomaz 

358 14933 999-47.2009.811.0036 25/9/2009 18/7/2012 Walter Rosa Guimarães Eudes Moraes de Souza 

359 31327 1173-51.2012.811.0036 7/12/2012 21/3/2014 Mariluze Nunes Moreno Paulo André Guimarães Morae 

360 31347 1193-42.2012.811.0036 11/12/2012 24/1/2014 O Estado Suely Ferreira Pinto 

361 31810 392-92.2013.811.0036 2/5/2013 21/3/2014 Edevalter Silveira de Souza Cheila Alves da Silva 

362 31418 12-69.2013.811.0036 8/1/2013 21/3/2014 Marlene Mesquita de Oliveira Roberto Carlos Moraes Bezerra e outros 

363 31392 1238-46.2012.811.0036 19/12/2012 21/3/2014 José Balbino Filho Vera Lucia Nossol 

364 15243 1300-91.2009.811.0036 23/12/2009 31/3/2011 Camila Alves Fróis Laiana dos Santos Alvares 

365 15557 301-07.2010.811.0036 26/3/2010 31/3/2011 Marildes Araújo Célia Conceição dos Santos 

366 15695 440-56.2010.811.0036 5/5/2010 31/3/2011 Maria Domingas Batista Santos Edicléia Mª Silva Ribeiro 

367 16094 836-33.2010.811.0036 21/9/2010 31/3/2011 Ivete Almeida de Souza Regiane Almeida da Costa 

368 16214 955-91.2010.811.0036 27/10/2010 11/4/2011 Vande Pereira da Silva João Evangelista de Souza 

369 15815 560-02.2010.811.0036 16/6/2010 11/4/2011 O Estado Cristiane Ribeiro da Silva 

370 15750 494-22.2010.811.0036 25/5/2010 25/2/2011 Stephany Alves da Cruz Otaviano Barbosa da Silva 

371 15200 1216-90.2009.811.0036 17/12/2009 31/3/2011 José Rodrigues dos Reis Marcelo de Souza Duarte 

372 30834 678-07.2012.811.0036 14/7/2012 20/2/2014 Geani Souza Lima e outra Carmem Moreira Sena 

373 13139 604-89.2008.811.0036 10/7/2008 14/11/2008 Antônio Alves Pereira Aires Schaiblich 

374 12499 13-30.2008.811.0036 9/1/2008 29/1/2010 Eliete Almeida de Souza Ester Allas Ferreira Teles 

375 14597 856-51.2009.811.0036 01/7/2009 21/6/2010 Valcir de Souza Gonçalves Antônia dos Santos Pereira e outro 

376 14682 753-51.2008.811.0036 20/7/2009 07/6/2010 Geralda Machado de Souza Rubiana Machado de Souza 

377 15198 1218-60.2009.811.0036 17/12/2009 07/6/2010 Lucinai Moraes M. de Oliveira Izabel Francisca da Silva 

378 15201 1220-30.2009.811.0036 17/12/2009 18/07/2012 O Estado Cezarino Lemes de Souza 

379 14860 916-31.2009.811.0036 8/9/2009 18/7/2012 Lucas dos Santos Silvério e 

Evilázio de Souza Rosa 

Lucas dos Santos Silvério e Evilázio de 

Souza Rosa 

380 12157 1039-97.2007.811.0036 17/10/2007 14/11/2008 Luciana Ferreira de Oliveira e 
outro 

Márcio Alves de Souza 

381 12852 324-21.2008.811.0036 1/4/2008 14/11/2008 Aguinaldo Barbosa dos Anjos Antônio Batista de Souza 

382 15204 1252-35.2009.811.0036 18/12/2009 07/6/2010 Cleide Moreira Barbosa Olinda Detal 

383 14147 239-98.2009.811.0036 17/3/2009 07/6/2010 Luciene Rocha de Macedo e 
Maria Divina dos Santos 

Valtemir da Silva Monteiro 

384 15199 1219-45.2009.811.0036 17/12/2009 07/6/2010 Joselma Silva da Costa João Bosco Ribeiro 

385 12984 457-63.2008.811.0036 18/12/2009 14/11/2008 A coletividade Yuri Otávio Campos Magalhães 

386 12957 431-65.2008.811.0036 8/5/2008 14/11/2008 Elisângela Soares de Sousa Rosângela Cabreira de Matos 

387 13140 605-74.2008.811.0036 10/7/2008 14/11/2008 Milton Leobet Manoel Messias dos Santos 

388 15801 546-18.2010.811.0036 10/6/2010 18/7/2012 Cícero da Silva Santos Paulo Cézar Cajango Machado 

389 16217 958-46.2010.811.0036 27/10/2010 18/7/2012 O Estado Sebastião Rodrigues Cardoso 

390 31654 247-36.2013.811.0036 21/3/2013 13/02/2015 A Saúde Pública Fagner da Silva Pereira 

391 11898 885-79.2007.811.0036 4/9/2007 20/7/2010 A Saúde Pública Cássio Tavares de Santana 

392 13724 1152-17.2008.811.0036 3/12/2008 20/7/2010 O Estado Marcilene Ferreira Martins 

393 13624 1047-40.2008.811.0036 6/11/2008 22/1/2010 José Pereira Tavares Joamir Rodrigues de Rezende 

394 17280 708-76.2011.811.0036 11/7/2011 10/02/2015 Milton Mariano de Souza Dubla Valentim Ramos 

395 33489 515-56.2014.811.0036 28/4/2014 13/02/2015 A Saúde Pública Cássio Celestino de Souza 

396 15752 496-89.2010.811.0036 25/5/2010 20/02/2014 A Justiça Pública Júlia Graziela Silva de Aquino e outros 

397 13229 695-82.2008.811.0036 18/7/2008 30/12/2008 Abelardo Pinto Teles Filho Maria Vieira de Andrade 

398 14827 897-25.2009.811.0036 26/8/2009 24/5/2011 Lucilene Silveira Pereira Krum Sacarov SOftov 

399 14591 679-94.2009.811.0036 3/7/2009 11/4/2011 A Saúde Pública Sandro Eduardo Ferreira 

400 14148 240-83.2009.811.0036 17/3/2009 11/4/2011 Manoel Correia da Silva João Batista Pereira Moura 

401 15629 373-91.2010.811.0036 4/5/2010 11/4/2011 Neide da Silva Oliveira Suzana Matos de Souza 

402 14943 1001-17.2009.811.0036 28/9/2009 11/4/2011 O Estado José Messias Almeida Santos 

403 15831 576-53.2010.811.0036 17/6/2010 11/4/2011 O Estado Afonso Rodrigues Barbosa 

404 15834 579-08.2010.811.0036 18/6/2010 11/4/2011 O Estado Antônio Francisco dos Santos e outros 

405 15832 577-38.2010.811.0036 17/6/2010 11/4/2011 O Estado Cleuvys Henrique de Souza Nunes 

406 14829 891-18.2009.811.0036 26/8/2009 24/5/2011 Tânia Maria Neves Brito José dos Santos Rosa 

407 13403 869-91.2008.811.0036 3/9/2008 18/3/2009 Anizia Helena Ferreira Mendes Ana Flora de Lima 

408 15697 442-26.2010.811.0036 5/5/2010 11/04/2011 Thainá Martins Vilela Rosane Metello Alves e outra 

409 9721 916-36.2006.811.0036 4/9/2006 20/5/2009 Joseph Robert Oliveira M. Dias Rafael Mendonça Monteiro 

410 12987 460-18.2008.811.0036 19/5/2008 27/4/2009 Rafael Barroso dos Santos Fabiana Sena Maia Souza 

411 15302 44-79.2010.811.0036 19/1/2010 24/5/2011 Luciana Barbosa dos Santos Leondnes Carlos da Silva 

412 15829 574-83.2010.811.0036 17/6/2010 11/04/2011 O Estado Cristiane Ribeiro da Silva 

413 9656 874-84.2006.811.0036 23/8/2006 14/5/2009 Cláudia Beatriz Schmidt Tatiane Fernanda de Souza 
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414 13452 908-88.2008.811.0036 15/9/2008 27/2/2009 José Marques de Oliveira Eli Ferreira de Abreu 

415 11042 297-72.2007.811.0036 22/8/2007 11/9/2008 O Estado Carlos Aroldo Lima de Souza 

416 15085 1147-58.2009.811.0036 10/11/2009 07/01/2014 Acilon da Costa Lima Alcemir Gil de Moraes 

417 14025 121-25.2009.811.0036 6/2/2009 16/03/2010 Ana Paula Santos Andrade Diene da Silva Figueiredo 

418 12887 354-56.2008.811.0036 11/4/2008 29/1/2010 O Meio Ambiente Dubla Valentim Ramos 

419 12616 95-62.2008.811.0036 13/10/2008 29/1/2010 Ivete Almeida de Souza Jenar de Souza de Moraes 

420 13869 1321-04.2008.811.0036 19/12/2008 17/03/2010 Acilon da Costa Lima A Justiça Publica 

421 13555 993-74.2008.811.0036 13/10/2008 17/3/2010 Cristiano Fernando Pereira de 

Souza e outros 

Jânio Souza de Moraes e outro 

422 13396 855-10.2008.811.0036 2/9/2008 24/5/2011 Tereza do Socorro N. A. Pereira Valdemilson Lopes Ferreira 

423 13757 1185-07.2008.811.0036 10/12/2008 24/5/2011 Ailton Gonçalves Guimarães Paulo Sérgio Rodrigues Santos 

 

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos 

ou cópias de peças do processo, mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de 

legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do Fórum da 

Comarca de Paranatinga, Mato Grosso. 

 

Guiratinga-MT, 18 de fevereiro de 2020. 

 

Alcir Joaquim dos Anjos 

Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOBRES 

 

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS JUDICIAIS E 

ADMINISTRATIVOS n. 01/2020 

 

ANEXO I 

 

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS  

 UNIDADE: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA – ANEXO I 

EDITAL 01/2020 
   

Oficios Expedidos  2006, 2007, 2008, 2009 04 massos 

Oficios Expedidos 2010, 2011, 2012 03 massos 

Oficios Expedidos 2013, 2014, 2016 04 massos 

Prov. Portaria e Oficiso recebidos 2009, 2010, 2012 03 massos 

Provimento Cons. Mag. 2006 a 2008 01 mass0 

Oficios Recebidos Diversos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 06 massos 

Livro Carga MP 2008 a 2014 01 pasta 

Oficio recebidos CGJ 2012, 2014, 2015, 2016 04 massos 

Listagem de envio de malote físico 2010 a 2014 01 masso 

Relatório de impressora 2016 01 masso 

Relatório de postagem  2015 08 masso 

Livro carga de Oficial de justiça 1997 a 2001 e 2011 a 2015 02 livro 

Livro remessa de autos ao MP 1997 a 2010 01 livro 

Livro de registro de censura  Obs: sem registro de ocorrência 

Livro de protocolo de correspondência 

PE 

Periodo  2007 a 2010 01 livro 

Livro de protocolo de correspondência 

Justiça comum  

Período 2007 a 2011 02 livros 

Livro de carga ao distribuidor Período 2008 a 2010 01 livro 

Livro de carga ao juiz Período 2008 a 2010 02 livros 

Pasta documentos credenciada Laura Auxiliadora Bodnar  01 pasta 

Manual de instalação e configuração 

do sistema apolo e outros softawares 

 01 exemplar 

 

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

COMARCA DE NOBRES – CARTÓRIO DISTRIBUIDOR – ANEXO II 

EDITAL 01/2020 
Código de 

Classificação 

Assunto 

Série 

Datas-Limite Unidade de 

Arquivamento 

Observações 

Justificativas 

816 2º Via de protoclos 2005 - 2015  01 cx 

816 Recibos de Diligencias 2003-2009  01 cx 

816 2ª Via de Cálculo Custas 2005-2008  01 cx 

816 Comprovante de Guias recolhidas 2002-2009  03 cx 

816 Certidão de nada consta 1996-2002  02 cx 

816 Oficios expedidos 2004-2012  01 cx 

816 Listagem de Protocolo 2005-2008  01 cx 

816 Ficha de Dep Previo de processos extintos  1996-2003  01 cx 

816 2ª via de mandados de Of Justiça 2011 - 2016  8 cx 

816 2ª Via de Certidão numerada de 04-317 2003  01 cx 

816 2ª Via de Certidão numerada de 318-1075 2004  02 cx 

816 2ª Via de Certidão numerada de 1076- 1694 2005  2cx 

816 2ª Via de Certidão numerada de 1695-2274 2006  2 cx 

816 2ª Via de Certidão numerada de 2275-2884 2007  2 cx 

816 2ª Via de Certidão numerada de 2885--3812 2008  2 cx 

816 2ª Via de Certidão numerada de 3813-4607 2009  3 cx 

816 2ª Via de Certidão numerada de 4608-5776 2010  2 cx 

816 2ª Via de Certidão numerada de 5777-6707 2011  3  cx 

816 2ª Via de Certidão numerada de 6708-7169 2012  2 cx 

816 2ª Via de Certidão numerada de 7170-7515 2013  2 cx 
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LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE PETIÇÕES FISICAS PARA JUNTADA EM PROCESSO 

ELTRÔNICO, RECEBIDAS NO PROTOCOLO – UNIDADE: VARA ÚNICA – ANEXO III 

EDITAL 01/2020 
MÊS ANO QUANTIDADE 

01/01 a 31/12 2010 2 Caixas 

01/01 a 31/12 2011 1 Caixa 

01/01 a 31/12 2014 2 Caixas 

01/01 a 31/12 2015 9 Caixas 

01/01 a 31/12 2016 6 Caixas 

01/01 a 31/12 2017 9 Caixas 

01/01 a 31/12 2018 10 Caixas 

01/01 a 31/10 2019 10 Caixas 

 
 

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE AUTOS E DOCUMENTOS DA ÁREA FIM – 

PROCESSO CÍVEL 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT – ANEXO IV 

EDITAL 01/2020 
Código/Processo Classe processual Autor Réu 

27228 Execução Francisco Honório de 

Oliveira 

José Francisco Jacobs Costa e outro 

27227 Execução Danilo Maia Neves Neri Reginaldo 

27239 Execução Financiadora Bradesco Pedro de Almeida Medeiros e outros 

27253 Execução Financiadora Bradesco Helena José de Souza Amik e outros 

27255 Execução Financiadora Bradesco Olimpia de Jesus Moraes e outros 

27238 Execução Financiadora Bradesco Francisco Chagas Silva e outro 

27256 Execução Banco Bradesco Benedito Osvaldo Moreira da Silva e 

outros 

27244 Execução Banco Bradesco Joaquim Amik e outros 

27266 Execução Cia Itaú Eloi Schimelpfnnig e outros 

27243 Execução Metalúrgica Pinhal Ltda Adelvino Bernardon 

27242 Execução Banco Bamerindus Ironi Antonio Donato 

27212 Execução Trescinco Veículos Transportadora Damiana Ltda 

27215 Execução Ovetril Alsir Fontana 

27236 Execução Delano Renato Strey José Eugenio de Queiroz 

27196 Execução Auto Posto Maringá Ltda Mattos Além Santiago 

27101 Execução João Telmo Pozzobon Lino Santim 

27095 Execução Santa Carmem Maquinas e 

Implementos 

Lodacir Dall Agnol 

27134 Execução Calcário Cuiabá Arlindo Faccio 

27136 Execução Reginaldo Akio Furukawa Etelvino Zagurski 

26441 Execução Waldocir Stefeni Jairo Leonardo Rauber 

26862 Execução Banco do Brasil Osmar Napoleão Piazza e outro 

26863 Execução Banco do Brasil Antonio Mario Piazza e outro 

26424 Execução Bamerindus Everaldo Ferreira de Barros e outros 

26425 Execução Bamerindus Everaldo Francisco de Jesus e outro 

27258 Execução Fiscal Incra Arlindo Alves Ferreira 

27257 Execução Fiscal Incra Divonsir Graf 

27259 Execução Fiscal Incra Avelino Gral 

27241 Execução Fiscal Incra Benedito Vasco Moreira da Silva 

27237 Execução Fiscal Incra Ponciano Abdias Profeta 

27233 Execução Fiscal Incra Herminio Iecco 

26354 Execução Fiscal Inter Adolfo Schaffler e outro 

26297 Execução Fiscal Fazenda Nacional Agropecuária Catarinense S/A 

26304 Execução Fiscal Fazenda Nacional Mineração Paraná 

26301 Execução Fiscal Inter Ido João Rubin 

26448 Execução Fiscal Fazenda Nacional Calcário Nobre 

27190 Execução Fiscal Coremat Comercio e Rep. Agricola Tropical 

27194 Execução Fiscal Inter Angelo Virginio Dalmolin 

27114 Execução Claudio Poletto Casarotto Gaspar Alceu Strey 

27115 Embargos Gaspar Alceu Strey Claudio Poletto Casarotto 

26852 Execução Banco Bradesco Sauna Ele & Ela Ltda 

26853 Embargos Sauna Ele & Ela Ltda Banco Bradesco 
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8922 Execução Banco Bradesco Sauna Ele & Ela Ltda 

8923 Embargos Sauna Ele & Ela Ltda Banco Bradesco 

26857 Execução Banco do Brasil Nestor Viana Poletto 

26855 Cautelar Nestor Viana Poletto Banco do Brasil 

26856 Declaratória Nestor Viana Poletto Banco do Brasil 

26477 Execução Quimbrasil Arceu João Vicenzi 

26659 Embargos Arceu João Vicenzi Quimbrasil 

26963 Execução Banco Bradesco Bonaza – Agropecuária e outro 

26979 Execução Banco Bradesco Albert & Garcia Ltda e outro 

26315 Execução Banco Bradesco Manoel Joaquim de Brito e outros 

26307 Execução Mineração Primavera Ltda João Vitorino da Rocha 

26325 Execução Cat – Coop. Agropecuária 

Triangulo Ltda 

Arcelino Rui da Rosa e outro 

26375 Execução Banco Bradesco Comercio e Materiais de Construção 

Sorriso  

26377 Execução Banco Bradesco Comercio e Materiais de Construção 

Sorriso 

27263 Execução Banco Bradesco João Antonio Vieira e outro 

27262 Execução Banco Itaú Elmar Trejan e outro 

26350 Execução Bamerindus Antonio da Rocha Peixoto 

27265 Execução Hospital Diamantino Ltda Edson Carlos da Silva Micarone 

26090 Execução Trescinco Ltda João Valdenir da Silva Strogulski e outro 

26126 Execução Banco do Brasil Angelo Munaro e outro 

26951 Execução Financiadora Bradesco Miraci Taborda e outro 

26865 Execução Raul Parizzi Luiz Ambrosini de Farias 

26939 Execução Financiadora Bradesco Agropecuária Irmãos Turra e outros 

26744 Execução Baggio – Maquinas 

Agricolas 

Rondinha Agropecuária Ltda 

26763 Execução Mineração Primavera Ltda Antonio Ladeira Mello 

26162 Execução Joaquim Florentino Pereira Eugen Werner Durks 

26157 Execução Financiadora Bradesco Aldoino José Borsatto e outro 

26158 Execução Banco Bamerindus Neri Reginato e outros 

26262 Execução Emal Aparecido Brianti 

26165 Execução Odorizzi & Odorizzi Ltda Devair Valim de Melo 

27269 Execução Gravataí Everaldo Ferreira de Barros 

27267 Execução Financiadora Bradesco Osmar Pelegrino Salton e outros 

26196 Execução Calcario Cuiabá Natalino Brugnaro 

26937 Execução Vilio Iacia Maria das Neves Brito Barros 

26950 Execução Copacel Nilvo Francisco Salvatori e outros 

26924 Execução Manah S/A Antonio Deraldo Santana 

26923 Execução Manah S/A Valdeli Rodrigues 

27493 Execução Financiadora Bradesco Rosalina Enderle e outros 

27498 Execução Banco Bamerindus Itacir Frank e outro 

27480 Execução Geraldo Martins de Oliveira Antonio Izidoro da Silva 

27477 Execução Ovetril Valmir Marin e outro 

27481 Execução Banco da Amazonia Agropecuária Catarinense S/A e outros 

27488 Execução Banco Bradesco Gentil Ricardo Bet e outro 

27801 Execução Ecoplan Mineração José Laurentino Petri 

27740 Execução Hidrovag Flávio Ademar Strey 

27802 Execução Banco do Brasil S/A Francisco Monteiro Campos e outro 

27737 Execução Industria Luchisnger 

Madorin S/A 

José Franciaco Dotto 

27735 Execução Financiadora Bradesco Soares & Uliano Ltda e outros 

27733 Execução Bamerindus S/A Orlando Custório Maciel e outro 

27738 Execução Banco Bradesco Neri Reginatto e outro 

27314 Execução Sementes Palotina Davino Mariani 

25941 Execução Antonio Jair dos Santos Empresa Agrícola Rondinha 

27468 Execução Banco Bamerindus Odair Luiz Marcon 

27318 Execução Iharabras S/A – Industrias 

Químicas 

Francisco Barra Sobrinho 

27317 Execução Hospital e Maternidade 

Modelo de Cuiabá 

Fernando S P – Posto Rio Arinos 

25282 Execução Casemat Gervásio Antonio Zangerolli 

25300 Execução Ovetril Antonio Balbino Simões Soares e outro 

25287 Execução Banco Itaú Gentil Mecabo e outro 
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26278 Execução Banco Bradesco Geraldo Alves Pereira e outros 

26298 Execução Emal Euclides Garafalo 

26266 Execução Banco Bradesco Ermindo Seibel e outros 

27809 Execução Banco Bradesco Levino Schimmelfening e outros 

28364 Execução Calcário Cuiabá Alfredo Sippert 

28342 Execução Banco Bradesco Norberto Rodolfo Lohmann e outros 

8907 Execução Banco Bradesco Norberto Rodolfo Lohmann e outros 

26381 Execução Bamerindus Darci Borsatti e outro 

26400 Execução Cerealista Junior Ltda Aldo Toigo e outro 

26369 Execução Copacel Diogo Mastela e outro 

25686 Execução Calcário Cuiabá Anildo Renato Fritz 

25655 Execução Financiadora Bradesco Comercio e Representação Ijuí e outros 

25690 Execução Cerealista Junior Ltda Luiz João Fronza e outro 

25691 Execução Cerealista Junior Ltda Luiz João Fronza e outro 

25689 Execução Mauricio Arruda dos santos Valdizar Paula de Andrade 

25658 Execução Wanderlei de Almeida Aroldo Sebastião Correa 

25657 Execução João de Oliveira Calcário Nobre Ltda 

25619 Execução Calcário Cuiabá Walter Boscoli Junior 

25620 Execução Anselmo Weber Steffanello Roberto Copini 

25618 Execução Calcário Cuiabá Angelo Poltronieri 

25581 Execução Bando Bradesco Elmar Schimmelpfennig e outro 

27463 Execução Domingos José Bressan Luiz Tsutiya 

26215 Execução Bamerindus Daniel José da Silva 

26212 Execução Banco Bradesco Madeireira Rufatto Ltda 

26473 Execução Pneulândia S/A Neuro Manfio 

26723 Execução Banco do Brasil José Elias da Costa e outro 

27756 Execução Copacel Diogo Mastela e outro 

26265 Execução Banco Itaú Edilberto Pinto e outro 

27028 Execução Mario Antunes Basilio Alaor dos Santos 

27026 Execução Financiadora Bradesco Belmiro Admar Ragnini e outro 

27013 Execução Banco do Brasil João Pedro Piazza 

27833 Execução Hidrovag Flavio Ademar Strey 

27968 Execução Saul Batista Adir Vicente Fischer 

27967 Execução Cerâmica Zeni João Pereira dos Reis 

27958 Execução Imetec Ltda Calcário Nobres Ltda 

26891 Execução Banco do Brasil Valdemar Gruber 

27749 Execução Copas Walter Dal Toso 

27752 Execução Financiadora Bradesco Adão Carvalho da Silva e outro 

27746 Execução Beija-flôr Ltda Walmor José de Andrade 

27753 Execução Condor – Maquinas 

Agrícolas 

José Amadeu Ascoli 

27759 Execução Financiadora Bradesco Moacir dos Santos e outro 

27757 Execução Banco Bamerindus Cofasil Ltda e outros 

27758 Execução Cat – Comercial 

Agropecuária Triângulo 

Itacir Franke 

25652 Execução Leopoldo Lucini Amilton Luiz Smaniotto 

25660 Execução Financiadora Bradesco Oswaldo Fidalski e outro 

25775 Execução Emal José Brandalise 

27033 Execução Banco Bradesco Destocadora Rufatto Ltda e outro 

27032 Execução Banco Bradesco Agropecuária Leste Ltda e outros 

27024 Execução Banco Bradesco Joaquim L. Souza & Cia e outros 

25731 Execução Cerealista Agrocinco Sementes Rondinha e outros 

25741 Execução Sadi Meine Rafael Arcangelo de Bastiani 

25773 Execução Banco do Brasil Celso Ferreira Penço 

26787 Execução Banco do Estado de Masto 

Grosso 

Granja Asa Branca e outros 

26464 Execução Banco Bradesco Mincarone e Flores Ltda e outros 

25742 Execução Cerealista Agrocinco Ltda Agropecuária Irmãos Turra Ltda 

25743 Execução Banco Bradesco Agropecuária Cruz da Serra e outro 

25668 Execução Sergio Dalmolin Edson Carlos da Silva Micarone 

25670 Execução Financiadora Bradesco Cella e Cia Ltda e outro 

25640 Execução Adelino Ferreira de Campos João Siqueira Campos e outro 

25663 Execução Fosfanil S/A Rosimar Bock 

25664 Execução Banco Bamerindus Cooperativa Mista Agropecuária Pacoval 

25666 Execução Willian Mendonça de Freitas Almerindo Correa Pereira e outro 
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25653 Execução Condor Ltda Oswaldo Belluf 

26797 Execução Kramal Ltda Devair Valim de Melo 

26761 Execução Bamerindus Oswaldo Fidalski e outro 

27745 Execução Aluizio da SilvaCardozo Daniel José da Silva 

27741 Execução José Silveira de Almeida Francisco Alves Sobrinho 

27742 Execução Cia Itaú Geusa Toschi Trejan e outro 

27743 Execução Banco do Estado de Mato 

Grosso 

Ataíde Dias de Moraes e outros 

25774 Execução Cerealista Tapajós Roberto Antonio Riedi e outro 

27963 Execução Banco do Brasil Levino Schimmelfening e outros 

27739 Execução Banco Bradesco Empreendimentos Agricola Rondinha e 

outros 

26403 Execução S.V.M. Comércio e Serviços 

Ltda 

Samuel Monteiro 

25092 Execução Irmãos Dalmolin Leandro A. Barbosa 

26813 Execução Banco do Brasil Nagib Gomes e outro 

26459 Execução Neri Sucolotti Luciano Fontana 

26690 Execução Newton Franco de Godoy Antonio Virginio Machado 

26693 Execução Copas Comércio e Representação Itapiranga Ltda 

26682 Execução Banco Bradesco Alceu Fenske e outro 

27690 Execução Mader – Madeireira Ltda Pedro Simão Figueiredo 

27691 Execução Pró Fertil Alvadi Chiapetti 

26689 Execução Banco do Estado de Mato 

Grosso 

Helio Floquet de Azevedo 

26420 Execução Ovetril Jandir Galvan 

27699 Execução Banco Itaú Antonio Otavio Tosin e outro 

27702 Execução Banco Bradesco Rosa & Rosa Ltda e outros 

27709 Execução Banco Bradesco Raiter Ltda e outros 

27270 Execução Adriano Silva Ataíde Dias de Moraes ME e outro 

26413 Execução Banco Bamerindus Joaquim Amik e outro 

27347 Execução Calcário Cuiabá José Alencar Marques Junior 

27345 Execução Jeonel Fernando Pereira 

Nunes 

Expedito Jesus de Carvalho 

27721 Execução Financiadora Bradesco Adão Carvalho da Silva e outro 

27712 Execução Banco Bradesco Cooperativa Mista Agropecuária Pacoval 

27293 Execução Banco Bamerindus Amik & Amik Ltda e outros 

27072 Execução Cooperativa Agricola 

Triangulo 

Amandio Pereira da Silva 

27068 Execução Agricola Sperafico Osvaldo de Lima e outro 

26703 Execução Financiadora Bradesco Fernando de Souza Pietramale e outro 

26465 Execução Superagro S/A Norberto e Douglas Koch 

26969 Execução Bamerindus Gentil Ricardo Bet e outro 

26972 Execução Nadir Siqueira Antonio Paulo Cecconello 

27464 Execução Cerealista Junior Ltda Walmor Hoffmann 

27460 Execução Cia Itaú de Investimento Amélio Dalmolin 

27467 Execução Sérgio Dalmolin Adalberto Rosa 

27589 Execução Cia Itaú de Investimento Antonio Otavio Tosin e outro 

27582 Execução Adonis Martinhago Odair Luiz Marcon 

27581 Execução Bamerindus Adão Carvalho da Silva e outro 

27056 Execução Banco Itaú Gentil Ricardo Bet e outro 

26973 Execução Tamisa Gilberto Bargieri 

28046 Execução TPS – Tecidos Pereira 

Sobrinho Ltda 

MM. Mariano Confecções – ME 

28313 Execução Antonio Gontijo Lucas Sergio de Oliveira Alcantara 

28009 Execução Banco Bradesco Irineu Francisco Vicensi 

28013 Execução Mineração Itaipú Rejane Luiza Koppenhagen Wanzer 

27695 Execução Comercial Agricola Baggio Roberto Carvalho Barra 

27672 Execução Roberto Euripides da Silva Delso Gonçalves Bezerra 

27671 Cautelar Roberto Euripides da Silva Delso Gonçalves Bezerra 

26476 Execução Irmãos Lopes e Cia Ltda Transportadora Damiana Ltda 

26668 Execução Banco Bradesco Almerindo Correa Pereira e outro 

26833 Execução Banco do Brasil Aldo Munhoz 

26708 Execução Financiadora Bradesco Madeireira Murad Ltda e outros 

26818 Execução Sementes Palotina Ltda Francisco Vilmar Garcia e outro 

26819 Execução Ultrafertil S/A Orlando Ronildo de Souza 
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26475 Execução Diesel Norte Ltda Orlando Carlos Neves 

27370 Execução Bamerindus Adão Carvalho da Silva e outro 

27383 Execução Cooperativa Agricola Mista 

Vale do Piquiri 

Deiki Jandir Pastore 

27356 Execução Ivo Parzianello Sebastião Francisco dos Santos e outro 

27355 Execução Banco Nacional S/A Comércio de Materiais de Construção 

Sorriso 

27372 Execução Marcia Cristina Sitta Bizarro Clarice Avelino da Silva 

27373 Execução Financiadora Bradesco Comercio Brasileiro de Adubos e outros 

27361 Execução Banco Bamerindus Carlos Luiz Corlassoli 

27040 Execução Ovetril Valdir José Claus 

27044 Execução José Ely Queiroz Helio de Oliveira Pereira 

25999 Execução Automag Automóveis de 

Mato Grosso 

Silvio Luiz Manfroi 

25989 Execução Financiadora Bradesco Miralva Miranda Mariano e outros 

25998 Execução Trescinco Dirceu Siqueira Costa 

25987 Execução Ironi Antonio Donato Vilson Antonio Lorenski 

25980 Execução Banco Bradesco Souza & Teixeira Ltda e outros 

25994 Execução Banco Bradesco Orotildes Fernandes Masson e outro 

25314 Execução Agrícola Sperafico Henrique Olienik e outros 

29935 Execução Zacarias Alves de Souza e 

Cia 

Anézia de Oliveira Silva 

29945 Execução Banco Itaú Lindomar Souza Campos e outros 

29944 Execução Gilberto Parizzi Maury Antonio Todescato 

25563 Execução Banco Bradesco Amarildo Pacheco Serra e outro 

26827 Execução Iap S/A – Industria de 

Fertilizantes 

José Carlos Fialho Velho 

26996 Execução Industria e Comércio Mopa 

Ltda 

Ramão & Filho Ltda 

26471 Execução Dismafe Rádio Sorriso 

26911 Execução Financiadora Bradesco Teodorico Campos de Almeida e outro 

26910 Execução Banco Bradesco Cerâmica Aliança e outros 

26896 Execução Financiadora Bardesco Agropecuária Irmãos Turra 

26899 Execução Cerealista Junior Ltda Luiz João Fronza e outro 

25826 Execução Manrique & Cia Delano Renato Strey 

25995 Execução Norberto Tremea Silvi Manfroi e outro 

27365 Execução Cia Itaú de Investimento Elmar Trejan e outro 

25858 Execução Ivanir João Formhel Pedro Paulo Santini e outro 

74 Execução Ivanir João Formhel Pedro Paulo Santini e outro 

25903 Execução Banco do Brasil Silvio Valdir odorizzi e outro 

25904 Execução Silvio Valdir Odorizzi Banco do Brasil 

27598 Execução Marilda da Rosa Adiers Arivaldo Adiers 

26903 Execução Orlando Teodoro de Melo Cléia de Almeida Recalde 

26902 Execução Banco Bradesco Ilário Dalcir Seibel e outros 

26909 Execução Financiadora Bradesco José Amadeu Ascoli e outros 

26884 Execução Banco do Brasil S/A Roberto Takase - ME e outro 

26900 Execução Banco Bradesco de 

Investimento 

Madeireira Rufatto Ltda 

26898 Execução Banco Bradesco Nelson Luiz Loppi e outros 

26908 Execução Mauro Junior Defente Luiz Edemar Zimmer 

26905 Execução Financiadora Bradesco Madeireira Irmãos Vian Ltda e outro 

27925 Execução Rio Claro Diesel Ltda Delano Renato Strey 

27930 Execução Banco do Brasil S/A Ari José Riedi 

27911 Execução BB Financeira S/A João Nunes de Oliveira e outro 

27913 Execução Banco do Brasil Olga Bochi Queiroz e outros 

27939 Execução Emal Gentil José Tomé 

27777 Execução Auxiliadora Cristina da 

Fonseca 

Dalmair José dos Santos Maciel 

27776 Execução Auxiliadora Cristina da 

Fonseca 

Dalmair José dos Santos Maciel 

29875 Execução Várzea Grande Cardans Ltda Evelton Flores da Silva 

29868 Execução Copacel Sabino Gluzezak e outros 

25291 Execução Rodoscan Ltda Antonio Richard 

25302 Execução Luiz Baldo da Silva Artêmio Bottega 

28239 Execução Waldocir Stefeni Delano Renato Strey 

28308 Execução Calcário Cuiabá Ltda Paulo Lageman 
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25890 Execução Banco Bradesco Belmiro Bedim e outro 

25891 Embargos Belmiro Bedim Banco Bradesco 

25798 Execução Inter Lázaro Caitano de Freitas 

25797 Embargos Ismael Barravieira Inter 

29917 Execução Michigan Química do Brasil 

Ltda 

Comércio de Materias de Construção 

Sorriso 

29922 Embargos Comércio de Mat. Const. 

Sorriso 

Michigan Química do Brasil Ltda 

25860 Execução Egon Hoepers Clovis Domingos de Castro 

25861 Embargos Clovis Domingos de Castro Egon Hoepers 

28229 Execução Manah S/A Valmor Joaquim de Oliveira 

28230 Embargos Valmor Joaquim de Oliveira Manah S/A 

28402 Arresto Wanderley de Almeida Gladinir Marie Valandro Oliveira 

28403 Execução Wanderley de Almeida Gladinir Marie Valandro Oliveira 

28404 Execução Wanderley de Almeida Gladinir Marie Valandro Oliveira 

28405 Execução Wanderley de Almeida Gladinir Marie Valandro Oliveira 

28022 Execução Dornilio Loyola Visitação Sabino da Silva 

28023 Execução Dornilio Loyola Visitação Sabino da Silva 

28021 Embargos Sabino da Silva Dornilio Loyola Visitação 

27698 Execução Gilberto Colognese 

Valandro 

Germano Leopodo Lohmann 

27697 Embargos Germano Leopoldo 

Lohmann 

Gilberto Colognese Valandro 

26733 Execução José Carlos dos Santos Rafael da Silva Junior 

26734 Embargos Rafael da Silva Junior José Carlos dos Santos 

27587 Execução Banco Bradesco Odair Fernandes Masson e outro 

27588 Embargos Odair Fernandes Masson Banco Bradesco 

27596 Execução Quimbrasil S/A Arceu João Vicenzi 

27597 Embargos Arceu João Vicenzi Quimbrasil S/A 

27577 Execução Banco do Brasil Francisco Rondon Filho e outro 

27578 Embargos Francisco Rondon Filho e 

outro 

Banco do Brasil  

27495 Execução Fertisul S/A Argino Bedin e outro 

27496 Embargos Argino Bedin Fertisul S/A 

26411 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Mincaroni e Silva Ltda 

26412 Embargos Mincaroni e Silva Ltda Fazenda Pública Estadual 

26913 Execução Vitório Angelo Celda e outro Paulo Alves 

26915 Embargos Paulo Alves Vitório Angelo Celda 

26107 Execução Bemat Antonio José Buchmann 

26108 Embargos Antonio José Buchmann Bemat 

26320 Execução Roberto de Vargas Nadir Suculotti 

26321 Embargos Nadir Suculotti Roberto de Vargas 

26906 Execução Financiadora Bradesco José Mariano Pigatto e outros 

26907 Embargos Reinaldo Meneguel Tomazi Financiadora Bradesco S/A 

26429 Execução Copini & Bedin Ltda Antonio Fiorezi e outro 

26430 Embargos Antonio Fiorezi e outro Copini & Bedin Ltda 

26398 Execução Ideal – Indústria de 

Máquinas Ltda 

Edo José Ullmann 

26399 Embargos Edo José Ullmann Ideal – Indústria de Máquinas Ltda 

26390 Execução Copacel Kamizé Agrícola Ltda 

26391 Embargos Kamizé Agrícola Ltda Copacel 

27880 Execução Banco do Brasil S/A Edival Carinhena e outros 

27879 Embargos Jorge Araújo Martins e outro Banco do Brasil S/A 

27831 Execução Banco do Brasil S/A Sandra Maria Klein e outro 

27832 Embargos Sandra Maria Klein Banco do Brasil S/A 

27295 Execução Fiscal Prefeitura Municipal de 

Nobres 

José Dias de Arruda 

27294 Embargos José Dias de Arruda Prefeitura Municipal de Nobres  

26832 Retificação Judicial Aurelino Dias Oribe - 

25588 Execução Agrícola Sperafico Ltda Ilson Matschinske 

25587 Consignação Pagamento Ilson Matschinske Agrícola Sperafico Ltda 

25194 Mandado de Segurança Anito Benedito Ojeda Prefeitura Municipal de Nobres 

25188 Execução Fiscal Incra Francisco Moacir Teixeira 

25189 Agravo Incra Francisco Moacir Teixeira 

26153 Execução Daniel José da Silva Edison Luiz de Medeiros 
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26154 Sequestro Daniel José da Silva Edison Luiz de Medeiros 

26177 Execução Banco do Brasil S/A Ecoplan Ltda 

26175 Cautelar Ecoplan Ltda Banco do Brasil S/A 

26176 Embargos Ecoplan Ltda Banco do Brasil S/A 

26720 Execução Ecoplan Ltda Espólio de Norberto Rodolfo Lohmann 

26719 Inventário Brunilda Lohmann Espólio de Norberto Rodolfo Lohmann 

25075 Mandado de Segurança Ivete Maria de Almeida 

Xavier 

Prefeitura Municipal de Nobres 

25641 Mandado de Segurança Lina Maria da Costa Lidia Barbosa Nogueira 

27008 Mandado de Segurança Amélio Dalmolin Câmara Municipal de Nobres 

25642 Mandado de Segurança Câmara Municipal de 

Nobres e outro 

Odonel Real da Silva e outros 

26365 Mandado de Segurança Mariene Moreira Parzianello Prefeito Municipal de Nobres 

26264 Mandado de Segurança Edson de Souza Prefeitura Municipal de Nobres 

25281 Mandado de Segurança Virginio Marques da Silva  Prefeitura Municipal de Nobres 

28371 Mandado de Segurança Câmara Municipal de 

Nobres 

Prefeito Municipal de Nobres 

28379 Mandado de Segurança Pedro Mendes de Almeida Cleide de Castro Duarte 

26355 Mandado de Segurança Prefeitura Municipal de 

Nobres 

De Jorge Construções Ltda 

26434 Mandado de Segurança Francisca Delgado Ramalho Prefeito Municipal de Nobres 

25650 Suscitação de Dúvida Valdemir Paes Landin - 

27580 Consignação Pagamento Nagib Gomes Paulo Cesar Linder 

28373 Alvará Judicial Nair do Nascimento - 

25285 Agravo Supermercado Zanetti Ltda Raimunda Mendes Pedrozo 

25286 Indenização Raimunda Mendes Pedrozo Supermercado Zanetti Ltda 

26941 Anulação de Título Agropecuária Cruz da Serra Banco Bradesco S/A 

27787 Mandado de Segurança Janete Rodrigues Ormond Prefeito Municipal de Nobres 

28332 Mandado de Segurança Câmara Municipal de 

Nobres 

Prefeito Municipal de Nobres 

28325 Mandado de Segurança Câmara Municipal de 

Nobres 

Prefeito Municipal de Nobres 

27861 Mandado de Segurança Câmara Municipal de 

Nobres 

Prefeito Municipal de Nobres 

28309 Mandado de Segurança Câmara Municipal de 

Nobres 

Prefeito Municipal de Nobres 

10078 Mandado de Segurança Luiz Gustavo Mendes de 

Maio 

Nilson da Silva Campos 

9360 Mandado de Segurança Seme Hilário Detran de Mato Grosso 

4901 Mandado de Segurança Daniel José da Silva Detran de Mato Grosso 

8742 Mandado de Segurança Josino Benedito Ojeda Secret. Municpal de Administração de 

Nobres 

6533 Mandado de Segurança José Oriovaldo Monteiro da 

Costa 

Ciretran de Nobres 

7884 Mandado de Segurança Prefeitura Municipal de 

Nobres 

Ciretran de Nobres 

7252 Mandado de Segurança Cleide de Castro Duarte Ciretran de Nobres 

7723 Mandado de Segurança Regina Joana Ecker Ciretran de Nobres 

4904 Mandado de Segurança Vanderley Cardoso da Silva Flávio Dalmolin 

9775 Mandado de Segurança Meire Marcia de Andrade 

Costa 

Detran de Mato Grosso 

7045 Mandado de Segurança José Sarjobe Firmino Detran de Mato Grosso 

6989 Mandado de Segurança Umuarama Diesel Ltda Detran de Mato Grosso 

3624 Mandado de Segurança Lucidalva Maria Gomes Prefeito Municipal de Nobres 

28004 Mandado de Segurança Câmara Municipal de 

Nobres 

Prefeito Municipal de Nobres 

28002 Mandado de Segurança Câmara Municipal de 

Nobres 

Devair Valim de Melo 

25129 Mandado de Segurança Egidio José Preima e outro Prefeito Municipal de Sorriso 

S/Nº Impugnação José Sarjobe Firmino e outro - 

S/Nº Exceção de Suspeição Antônio Benvise Filho e 

outros 

Valdomiro Vieira Rondon 

26788 Execução Fiscal Incra Lacir Froehlich 

27744 Execução Fiscal Incra Reata – Agropecuária 

26778 Execução Fiscal Incra Luiz Gilson Formighieri 

26775 Execução Fiscal Incra Benedito Mauro Tenuta 
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26765 Execução Fiscal Incra Luiz Affonso C.M. de Alvares Otero 

26764 Execução Fiscal Incra Alcibirdis Formihieri 

26768 Execução Fiscal Incra Orlando Romildo de Souza 

26168 Execução Fiscal Incra Francisco Antonio Angeli 

26210 Execução Fiscal Incra Colonizadora Feliz Ltda 

27260 Execução Fiscal Incra José Martines Cividanes 

26745 Execução Fiscal Incra Evadir Prezotto 

26871 Execução Fiscal Incra Waldomiro Paes 

27261 Execução Fiscal Incra Odir Rojas Frazão 

26327 Execução Fiscal Incra Norberto Stefler 

26279 Execução Fiscal Incra Colon e Melhoramentos Tropical Ltda 

26267 Execução Fiscal Incra João Oliveira 

27394 Execução Fiscal Incra Genoino Spenassatto 

27736 Execução Fiscal Incra Wilson Roque Pozzobon 

27754 Execução Fiscal Incra João Telmo Pozzobon 

27843 Execução Fiscal Incra Rokuro Yoshioka 

27030 Execução Fiscal Incra José Antonio Malteso 

27834 Execução Fiscal Incra Sebastião Rodrigues Nascimento 

27751 Execução Fiscal Incra José Francisco Kerber 

27755 Execução Fiscal Incra Benedito Mauro Tenuta 

27819 Execução Fiscal Incra Irene Bancou 

27820 Execução Fiscal Incra Bendito Minzon 

27750 Execução Fiscal Incra Benedito Mauro Tenuta 

27025 Execução Fiscal Incra Libanio Antonio Correa 

26968 Execução Fiscal Incra Adroaldo Valdir Dill 

27441 Execução Fiscal Incra Claudino Francio 

27019 Execução Fiscal Incra Aldoino Consatti 

27689 Execução Fiscal Incra Norival Leite de Oliveira 

28045 Execução Fiscal Incra Ataide Sandoval Moreira 

26467 Execução Fiscal Incra Dorival Brandão 

26987 Execução Fiscal Incra Rokuro Yoshioka 

27474 Execução Fiscal Incra Claudino Bortolon 

26831 Execução Fiscal Incra Danilo Angeli 

25564 Execução Fiscal Incra Francisco Moacir Teixeira 

25565 Agravo Incra Francisco Moacir Teixeira 

27371 Execução Fiscal Incra Elidio Baptista Alabarces 

27359 Execução Fiscal Incra Leonardo Woniaski 

4069 Execução Fiscal Incra Laudino Coltro 

1180 Execução Fiscal Incra Laudino Coltro 

27031 Execução Fiscal Incra Abrão José da Silva 

26970 Execução Fiscal Incra Candido Rizzoto 

26971 Execução Fiscal Incra João Alves de Amorim 

26817 Execução Fiscal Incra Derlei Dutra 

26830 Execução Fiscal Incra Munefumi Matsubara 

26966 Execução Fiscal Incra Oraldina de Oliveira Guedes 

27286 Execução Fiscal Inter Colonizadora Sorriso Ltda 

26758 Execução Fiscal Inter Francisco Rondon Filho 

26777 Execução Fiscal Inter Darci Weis 

28346 Execução Fiscal Inter José Luiz Ferreira 

25771 Execução Fiscal Prefeitura Municipal de 

Nobres 

Ranulfo Lopes de Andrade 

25688 Execução Fiscal Prefeitura Municipal de 

Nobres 

Veraldo Castro 

26104 Execução Fiscal INSS Roberto Takase e Cia Ltda 

3911 Execução Fiscal INSS Adonis Martinhago 

27538 Execução Fiscal Coremat Nobres Imobiliária 

1257 Execução Fiscal Coremat Nobres Imobiliária 

25583 Execução Fiscal Conselho Regional de 

Farmácia de MT 

Hospital e Maternidade São Luiz 

25183 Execução Fiscal Conselho Regional de 

Medicina de MT 

Antonio José Buchmann 

27046 Execução Fiscal Conselho Regional de 

Engenharia de MT 

Lagoa Santa Agropastoril Ltda 

4959 Execução Fiscal Conselho Regional de 

Contabilidade MT 

Elza de Oliveira Souza Guerini 
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27982 Execução Fiscal A União Melina Agropecuária Ltda 

27981 Execução Fiscal A União Melina Agropecuária Ltda 

4159 Execução Fiscal A União Cerâmica Zeni Ltda 

2362 Execução Fiscal A União Olicio Real da Silva Irmão Ltda 

4153 Execução Fiscal A União Irmãos Dalmolin 

26717 Execução Fiscal A União Maria de Fátima Dias de Campos 

25746 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Paulo de Targo Hugo Rodrigues 

25776 Execução Fiscal Fazenda Pùblica Estadual Antonio Rubens Coelho dos Santos 

8921 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Antonio Rubens Coelho dos Santos 

25745 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Guedes Cunha & Cia Ltda 

25729 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Alceu Mariano 

25747 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Antoni Freitas Filho 

08/1999 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Danilo Romeu Strey 

28548 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Calcário Nobres – Industria e Comercio 

Ltda 

27459 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Edvon Lerias Martins 

26463 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Olicio Real da Silva Irmão Ltda 

25744 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Euzina Rosa do Nascimento 

26766 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Carvalho e Peixoto 

26767 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Carvalho e Peixoto 

26167 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Joilson Emilio da Silva 

27679 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Joilson Emilio da Silva 

26942 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Euzina Rosa do Nascimento 

26940 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Euzina Rosa do Nascimento 

27489 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual José Teodoro de Oliveira 

28285 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Diskbel Distribuidora de Bebidas 

25730 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Ana Maria Lopes 

27720 Execução Fiscal Sunab M & Santos Comércio e Representação 

Ltda 

27277 Execução Fiscal Sunab Mario Ohlweiler 

26751 Execução Fiscal Sunab Alberto Nelson Krug 

26861 Execução Fiscal Sunab Auto Peças Vem e Vê Ltda 

26860 Execução Fiscal Sunab Supermercado Nobrense 

26123 Execução Fiscal Sunab Olicio Real da Silva Irmão Ltda 

26125 Execução Fiscal Sunab J. Alberto Martins 

25678 Execução Fiscal Sunab A. Dalmolin 

26701 Execução Fiscal Sunab Cooperativa Mista Agropecuária Pacoval 

26949 Execução Fiscal Fazenda Nacional Calcário Nobre 

26200 Execução Fiscal Fazenda Nacional Roberto Takase 

26115 Execução Fiscal Fazenda Nacional Comercio de Combustiveis Quero Quero 

27964 Execução Fiscal Fazenda Nacional Nobrecal Agropastoril 

26254 Execução Fiscal Fazenda Nacional Plinio Potrich 

25274 Execução Fiscal Fazenda Nacional Lido José Dal Santo 

25187 Execução Fiscal Fazenda Nacional Antonio Real da Silva 

27374 Execução Fiscal Fazenda Nacional Adelino Novais Costa 

26912 Execução Fiscal Iapas Cooperativa Agricola Mista Celeste 

25265 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Antonio Ferreira da Silva 

27048 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Osvaldo Ramos 

26824 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Edith Maria Silva 

27570 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Sebastião Pinheiro de Almeida 

27676 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Otavino Novais Costa 

15436 Execução Cerealista Junior Ltda Moacir Cenci 

3011 Execução Banco do Brasil S/A Cerâmica Frank – ME e outros 

10601 Mandado de Segurança Alex Esteves Berto & Cia Município de Nobres e outro 

13823 Mandado de Segurança Elson Saldanha de Luz Detran de Nobres 

3400 Mandado de Segurança Maria Gaudenta de Andrade Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança 

8096 Mandado de Segurança Roberto Carlos de Oliveira Ciretran de Nobres 

6751 Cobrança S.B. – Gráfica e Editora Ltda Município de Nobres 

14041 Autorização p/ Trabalhar Porfírio Amancio da Silva - 

13320 Autorização p/ Trabalhar Aurelina Almeida da Silva Rogério Martins da Silva 

9351 Autorização p/ Trabalhar Lina Anastácia de Mello - 

9623 Autorização p/ Trabalhar Eulalia Santiago de Arruda - 

14068 Autorização p/ Trabalhar Irene Dantas de Oliveira - 

9098 Autorização p/ Trabalhar Nilza Ojeda Zeni - 
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15065 Autorização p/ Viagem Deonil Conceição de Araújo - 

9130 Autorização p/ Viagem Rosevane Maria da Costa - 

10007 Autorização p/ Viagem Nilson da Silva - 

10050 Autorização p/ Viagem Isabel Cristina Gomes 

Pereira 

- 

7273 Retificação de Registro Antonio Dias Sobrinho e 

outro 

- 

14463 Registro de Óbito Tárdio Eliziel Meira de França - 

6687 Execução Fiscal Municipio de Nobres Dionizio Teixeira de Souza 

5954 Execução Fiscal Municipio de Nobres Cezar Mendes Cunha 

6081 Execução Fiscal Municipio de Nobres Clemério Paulo de Souza 

5816 Execução Fiscal Municipio de Nobres Diniz Almeida Queiroz 

6133 Execução Fiscal Municipio de Nobres Lucinete Ferreira Amorim 

5919 Execução Fiscal Municipio de Nobres Fernando Ribeiro Campos 

6456 Execução Fiscal Municipio de Nobres Odiney Lopes Fonseca 

5862 Execução Fiscal Municipio de Nobres Telemat 

6315 Execução Fiscal Municipio de Nobres Maria Dolores Pelisão Tomé 

5899 Execução Fiscal Municipio de Nobres Anecidio Francisco Mariano 

6073 Execução Fiscal Municipio de Nobres Antônio Francisco Correa 

6459 Execução Fiscal Municipio de Nobres Valdomiro Alves Pereira 

6341 Execução Fiscal Municipio de Nobres Antônio Lodescher 

6342 Execução Fiscal Municipio de Nobres Joanil Silva e outros 

6662 Execução Fiscal Municipio de Nobres Jaques Santana da Silva 

6607 Execução Fiscal Municipio de Nobres Antônio Carlindo Almeida 

6507 Execução Fiscal Municipio de Nobres Aleluia de Fátima A. Guedes 

6188 Execução Fiscal Municipio de Nobres José Pereira da Costa 

5981 Execução Fiscal Municipio de Nobres Deosdete Pires de Camargo 

6087 Execução Fiscal Municipio de Nobres Lenine Luiz de Amorim 

6084 Execução Fiscal Municipío de Nobres Davina Liberata de Almeida 

6046 Execução Fiscal Municipio de Nobres Marcos Cordeiro de Lima 

6168 Execução Fiscal Municipio de Nobres Cesário Norberto da Silva 

6049 Execução Fiscal Municipio de Nobres Maria Francisca de Lima 

6029 Execução Fiscal Municipio de Nobres George Clifford Hvestis 

25873 Execução Fertisul s/a Lourival Alexandre Ribeiro 

27631 Execução Ultrafértil S/A Fazenda Brusque Agropastoril Ltda 

27620 Execução Maximiliano Gaidzinski s/a MG – Comércio de Mad. E Mat. p/ 

construção 

27610 Execução Financiadora Bradesco s/a Enos Cella e outros 

27616 Execução Banco do Brasil s/a Benedito Osvaldo Moreira da Silva e outro 

27585 Execução Banco Brasileiro de 

Descontos 

Odair José Balastéri e outro 

27657 Execução Banco Bradesco Galvão e Pimentel Ltda e outros 

27590 Execução Alonso Fernandes de 

Oliveira 

Antônio Ferreira da Silva 

27593 Execução Banco Itaú Mineração Primavera 

26048 Execução  Acelino Borda Antônio Scapin 

28386 Execução Banco Bradesco Copacel – Indústria e Comércio 

26020 Execução C.R.A. Cia Riograndense de 

Adubos 

Tertuliano de Almeida Neto 

26082 Execução Fashion Watch Comercial Maria Dolores de Paula Pereira 

26075 Execução Meivag – Mec. Ind Nobres – Industria e Comércio 

26135 Execução Bamerindus s/a Hedio Gerardt 

26149 Execução Jaques Santana da Silva Adalberto Rosa 

27773 Execução Banco Bradesco Ramão Rodrigues Filho 

29891 Execução Banco Brasileiro de 

Descontos 

Eunaiton Fernandes da Silva  

29889 Execução Banco Bamerindus Indústria e Comércio de Madeiras 

Bianchini 

29874 Execução Banco Brasileiro Adilar  Pacifico Turra e outros 

29877 Execução Banco Brasileiro de 

Descontos 

Mader – Madeireira Ltda e outro 

29876 Execução  Financiadora Bradesco Manoel Ferreira da Costa e outro 

25955 Execução Bradesco José Reginaldo Mariano e outros 

7215 Execução Posto Xaxim Base Dupla – Serviços e Construções Civil 

523 Execução Calcário Cuiabá Renilton Antonio Souza 

304 Execução Calcário Cuiabá Oshi Kasu Oka e outros 
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134 Execução C.L.K. – Promoções 

Artisticas 

Ariel Moreira Campos 

764 Execução Mineração Itaipú Banjamim Zandonadi 

27862 Execução Waldocir Stefeni Carlos Roberto Lohmamn 

27864 Execução Nelson Bressan Gentil Ricardo Bet 

25124 Execução Bradesco Edemar José Klein e outros 

25853 Execução Celso Ferreira Penço Antonio Fagundes de Oliveira 

25218 Execução Waldocir Stefeni Lucinei Calonga Rosa 

29926 Execução Banco Itaú Arcelino Rui da Rosa 

29881 Execução Vieira Industria Comércio de materiais para construção 

29880 Execução Copacel Gilberto Zafari 

29871 Execução Cerealista Agrocinco Darci Marchioro 

29882 Execução Marco Aurélio Martiniano  Ediberto Joaquim 

27508 Execução Fiscal Instituto Juridico das Terras 

Rurais 

Carlos Alberto Bortozzi 

27591 Execução Fiscal Instituto Nacional de 

Colonização  

Clineu de Almeida 

27667 Execução Fiscal Fazenda Nacional Calcário Nobre Indústria e Comércio 

27656 Execução Fiscal Fazenda Nacional Calcário Nobre Indústria e Comércio 

25739 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Valdiney Barra Vieira 

25740 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Valdiney Barra Vieira 

25732 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Maria Auxiliadora França Costa 

25733 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Maria Auxiliadora França Costa 

25737 Execução Fiscal Fazenda Nacional Maria Auxiliadora França Costa 

1235 Execução Fiscal Fazenda Nacional Di Domenica e Maraschin Ltda 

1236 Execução Fiscal Fazenda Nacional Di Domenica e Maraschin Ltda 

25738 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Maria Auxiliadora França Costa 

26032 Execução Fiscal Incra David Martins Soares 

26038 Execução Fiscal Instituo Jurídico das Terras 

Rurais 

Elvira Boerer Taborda 

26030 Execução Fiscal Incra Benedito Mauro Tenuta 

29934 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Joaquim Cardoso de Oliveira 

29878 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Flávio Drefahl 

25296 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Eunice da Cruz de Souza 

28256 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Kauro Otomura 

28238 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Benedita Alexandrina Amorim e Silva 

26034 Execução Fiscal Iapas Prefeitura Municipal de Nobres 

26901 Execução Fiscal Incra Manoel Smao de Lara 

27933 Execução Fiscal Incra Décio João Pozzobon 

27767 Execução Fiscal Incra Arlei Pedro Spanholli 

29931 Execução Fiscal Banco Brasileiro de 

Descontos 

Ruy Adir Pires Rolim e outros 

29930 Execução Fiscal Incra Claudomiro Teixeira Malheiro 

25589 Execução Fiscal A União Gilson Bordignon 

25123 Execução Fiscal Incra  Humberto Simioni 

29883 Execução Fiscal Incra Breno Machado Gomes 

29888 Execução Fiscal Incra Maria Thereza de Sbam Mello 

29884 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Delício de Lima Reis 

26028 Execução Fiscal Incra Cimento Portland Mato Grosso 

8882 Execução Fiscal Incra Josias Elias Bueno 

26150 Execução Fiscal Incra Ernesto Orialdo Hass 

26047 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual PEBB 

27780 Execução Fiscal Incra Manoel Avelino Mafra 

27774 Execução Fiscal Incra Antônio Guerrero 

7018 Execução Fiscal A União Emal 

10950 Execução Fiscal Inmetro Antonio Dias Pedroso 

27993 Mandado de Segurança Associação de Moradores do 

Distrito de Santa Rita 

Humberto Scotema Simioni 

27287 Mandado de Segurança Auro Borges Serra Câmara Municipal de nobres 

25093 Mandado de Segurança Norberto Rodolfo Lohmann Banco do Brasil s/a 

27970 Mandado de Segurança Moacir Ribeiro Polícia Militar de Nobres e outro 

28050 Mandado de Segurança Celso Tadeu Antoniácomi e 

outros 

Câmara Municipal de Nobres 

25899 Mandado de Segurança Marlene Ramos da Rosa Prefeitura Municipal de Nobres 

12034 Mandado de Segurança Abenyl Nonato da Silva Ciretran de Nobres 
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7668 Mandado de Segurança Prefeitura Municipal de 

Nobres 

Ciretran de Nobres 

8590 Mandado de Segurança Jaime Pivatto Ciretran de Nobres 

5704 Mandado de Segurança Construtora Rodober Ltda Comissão Permanente de Licitação 

4268 Mandado de Segurança Destilaria de Alcool e 

Aguardente Nobres 

Agência Fazendaria de Nobres 

8407 Mandado de Segurança Luiz Gustavo Mendes de 

Maio 

Ciretran de Nobres 

3921 Mandado de Segurança Câmara Municipal de 

Nobres 

Prefeito Municipal de Nobres 

6982 Mandado de Segurança Seme Hilário Detran de Nobres 

7044 Mandado de Segurança Moacir Ribeiro Detran de Nobres 

7706 Mandado de Segurança Prefeitura Municipal de 

Nobres 

Ciretran de Nobres 

7633 Mandado de Segurança Prefeitura Municipal de 

Nobres 

Ciretran de Nobres 

28449 Mandado de Segurança Câmara Municipal de 

Nobres 

Prefeito Municipal de Nobres 

8079 Mandado de Segurança Renato de Almeida Lara Detran de Mato Grosso 

7957 Mandado de Segurança Banco Bradesco S/A Carlos André Arnold 

9822 Mandado de Segurança Gilberto Colognese 

Valandro 

Detran de Nobres 

6812 Mandado de Segurança Carmelina Elpidia da 

Conceição 

Ciretran de Nobres 

10165 Mandado de Segurança Ronaldo de Brito Barros Ciretran de Nobres 

10181 Mandado de Segurança Angela Maria da Cruz Reitor da Universidade de Mato Grosso 

6712 Execução Fiscal Municipio de Nobres Maria A. Correa dos Santos 

6063 Execução Fiscal Municipio de Nobres José Ferreira Mendes 

6408 Execução Fiscal Municipio de Nobres Betania Lessa Machado Torres 

5976 Execução Fiscal Municipio de Nobres Cristiano Mendes Pedroso 

6296 Execução Fiscal Municipio de Nobres Geraldo Reis 

5980 Execução Fiscal Municipio de Nobres Benedito Pedroso de Barros 

6129 Execução Fiscal Municipio de Nobres Beatriz Maria dos Santos 

6139 Execução Fiscal Municipio de Nobres Orlando Scardua 

5860 Execução Fiscal Municipio de Nobres Durval Correa 

5827 Execução Fiscal Municipio de Nobres Maria Angélica Moreira 

6185 Execução Fiscal Municipio de Nobres Inocêncio Pinheiro Silva 

6156 Execução Fiscal Municipio de Nobres Benedita Vitalina Nassarden 

6511 Execução Fiscal Municipio de Nobres Sigmar Krug Horbach 

6166 Execução Fiscal Municipio de Nobres Miguel Lopes de Araújo 

6432 Execução Fiscal Municipio de Nobres Pedro Ferreira 

6660 Execução Fiscal Municipio de Nobres Flávio Bezutti Tonello 

6403 Execução Fiscal Municipio de Nobres Maria Cleide B. Gobi 

6726 Execução Fiscal Municipio de Nobres Dimas Ferreira do Carmo 

6454 Execução Fiscal Municipio de Nobres Selma Regina Lopes Fonseca 

6594 Execução Fiscal Municipio de Nobres Aldo Rafael 

6579 Execução Fiscal Municipio de Nobres Maria Cristina Rodrigues Silva 

5887 Execução Fiscal Municipio de Nobres Joarides Corrêa Barros e outros 

6670 Execução Fiscal Municipio de Nobres Emílio Manjo 

6292 Execução Fiscal Municipio de Nobres Volnei Bechtold 

6253 Execução Fiscal Municipio de Nobres Durvalino Darlin 

6013 Execução Fiscal Municipio de Nobres Domingos B. de Almeida 

6065 Execução Fiscal Municipio de Nobres Kátia Cilena Dalla Vecchia Camargo 

6682 Execução Fiscal Municipio de Nobres Inês Lina dos Santos 

6411 Execução Fiscal Municipio de Nobres Juvino Julio Bispo 

6337 Execução Fiscal Municipio de Nobres Narciso Martins de Campos 

6719 Execução Fiscal Municipio de Nobres Sebastiana B. Ribeiro e outro 

5863 Execução Fiscal Municipio de Nobres Aurindo Ferreira da Costa 

5868 Execução Fiscal Municipio de Nobres Tereza Valce N. Barbosa e outro 

5842 Execução Fiscal Municipio de Nobres Felisbino da Silva 

6154 Execução Fiscal Municipio de Nobres Milton Martins Garcia 

6436 Execução Fiscal Municipio de Nobres Cooperativa Agrícola Mista Vale Piquiri 

Ltda 

6659 Execução Fiscal Municipio de Nobres Vicente Valdir de Souza 

6258 Execução Fiscal Municipio de Nobres Raul Soares de Souza 

6037 Execução Fiscal Municipio de Nobres Doralina Brizola Maciel 
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5879 Execução Fiscal Municipio de Nobres Altino Velasco Rondon 

5859 Execução Fiscal Municipio de Nobres Donato José Pedro da Costa 

6008 Execução Fiscal Municipio de Nobres Elizene Soares de Campos 

6118 Execução Fiscal Municipio de Nobres Nilo Vitorino Sobrinho 

6259 Execução Fiscal Municipio de Nobres Wilson Alves Pereira 

6627 Execução Fiscal Municipio de Nobres José Raquer 

6100 Execução Fiscal Municipio de Nobres Benedito Mendes da Costa 

5892 Execução Fiscal Municipio de Nobres Laurindo Moreira Neto 

6064 Execução Fiscal Municipio de Nobres Clarice F. Mendes Campos 

5845 Execução Fiscal Municipio de Nobres Paulino Ferreira da Silva 

5993 Execução Fiscal Municipio de Nobres Agostinho C. de Alcantara 

6556 Execução Fiscal Municipio de Nobres Irineu Nogueira Mendes 

6043 Execução Fiscal Municipio de Nobres Valdeci Ramos 

5987 Execução Fiscal Municipio de Nobres Orlando Weber 

6562 Execução Fiscal Municipio de Nobres Francisco de Araquem Nascimento 

1242 Execução Fiscal Conselho Regional dos Rep. 

Comerciais 

Nobres Imobiliária 

10944 Execução Fiscal Inmetro Vicente Paulo Santa Rosa 

10951 Execução Fiscal Inmetro Cooperativa Mista Agrop. Coqueiral-

Quebó 

3745 Execução Fiscal A União Calcário Cuiabá 

6382 Execução Fiscal A União Estâncias Oasis Ltda 

3748 Execução Fiscal A União José Sarjobe Firmino 

6734 Execução Fiscal A União Supermercado Mato Grosso Ltda 

1205 Execução Fiscal Inter Hugo Pagnan 

27866 Execução Fiscal Inter Alcides Favaretto 

8493 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Irmãos Dalmolin 

28535 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Transportadora Nobres 

3701 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual MM. Mariano Confecções – ME 

28439 Execução Fiscal A União João Hoepers – ME 

28544 Execução Fiscal Inss Ivoney Alves Paim dos Santos 

28477 Execução Fiscal Inss Câmara Municipal de Nobres 

8870 Execução Fiscal Inter Angelo Verginio Dalmolin 

9967 Execução Fiscal Incra Espólio de Jorge Luis Devens 

3983 Execução Solorrico S/A José Elias da Costa 

9011 Execução Bamerindus S/A Mizael Agostinho Gregório e outro 

6870 Execução Manoel Neco dos Santos Décio Gonçalves Bezerra 

9040 Execução Ouromat Ltda Cotrama Ltda 

652 Execução Emal Odair Luiz Di Pieri 

2645 Execução Elza Ruiz de Almeida Auto Posto Nisseki Ltda 

28462 Execução Alesandrina Arruda dos 

Santos 

Edson Carlos da Silva Micarone 

692 Execução Banco do Brasil Delano Renato Strey e outros 

756 Execução Mineração Itaipú Ido Egon Driemeyr e outros 

12738 Execução Salvino Teodoro Ribeiro Prefeitura Municipal de Nobres 

2608 Execução Cuiabá Diesel S/A Cerâmica Zeni e Amauri Zeni 

145/1997 Execução Emal Ismael Darci Damo 

28426 Execução Calcário Cuiabá Elias Adilor Faccio 

9061 Execução Carumbé – Dragas e 

Equipamentos 

Pedro Ferreira da Silva 

445 Execução Vitório Sagin Luiz Carlos Fidalski 

8979 Execução Lourdes Geni Osweiller Marinelsa Woiciek 

9417 Execução Ministério Público José Dias Filho 

3380 Execução Mario Cezar Antoniacomi Pedro Cezar Mainardes 

9739 Embargos Pedro Cezar Mainardes Mário Cezar Antoniacomi 

418 Execução Emal Renato de Rocco 

 2993 Execução Banco Bradesco S/A Celso de Freitas Barbosa e outro 

10106 Execução Ministério Público Laércio Sebastião Rodrigues 

10399 Execução Jandir Bandiera Brasil Veículos Companhia de Seguros 

10288 Execução Ministério Público Celino Hiros de Matos 

9821 Execução Ministério Público Laércio Sebastião Rodrigues 

12 Execução Natalino Mastella Aldo Munhoz 

712 Execução Emal Agropecuária São Tiago Ltda 

686 Execução Emal Herbert Carlos Wessel 

344 Execução Banco Bradesco S/A Vlademir dos Santos Toro e outro 
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4754 Execução Fonseca Manfrin & Cia Municipio de Nobres 

9485 Execução Cemat Municipio de Nobres 

6993 Execução Prol – Industria Metalúrgica 

Ltda 

Olicio Real da Silva 

8392 Execução Gerson Carvalho da Costa Jair Rodrigues de Almeida 

10626 Alvará Maurione Aparecida Souza 

Baravieira 

- 

13273 Alvará Sebastião da Silva Campos - 

13365 Alvará Diva Nobres Pedroso 

Pacheco Macedo 

- 

13369 Alvará Carlos Roberto Rodrigues do 

Nascimento 

- 

13595 Alvará Paróquia São Sebastião - 

13589 Alvará Acenob - 

13464 Alvará Terezinha de Jesus Nonato 

de Camargo 

- 

13376 Alvará Carlos Antonio Mendes da 

Silva 

- 

13375 Alvará Wagner Dias da Silva - 

13457 Alvará Claudinei Cabral Campos - 

13132 Alvará Flávio Dalmolin - 

13377 Alvará Maria Zagurski Ferlin - 

13349 Alvará Nilson Dias Pedroso - 

13602 Alvará Clementino Pedro de 

Almeida 

- 

10303 Alvará Lindberg Ribeiro Nunes 

Rocha 

- 

13031 Alvará Sebastião Marques Miranda - 

13238 Alvará Berenice Avelina da Silva - 

13143 Alvará Epaminondas Aparecido dos 

Santos 

- 

13152 Alvará Joel Eugênio da Cruz - 

13151 Alvará Rosimar José de Lima Dias - 

13219 Alvará Sebastião Marques Miranda - 

13317 Alvará Ademilson Nunes Salomé - 

13475 Alvará Benedito Waldemir de 

Souza e outro 

- 

13588 Alvará Valdomiro da Silva Campos - 

13523 Alvará Sebastiaõ da Silva Campos - 

15597 Alvará José Garcia Aguado - 

15598 Alvará Ezir Ferreira da Costa e 

outro 

- 

14775 Alvará Carlos Antonio Mendes da 

Silva 

- 

14754 Alvará Laércio Sebastião Rodrigues - 

15727 Alvará Katia Regina Zeni - 

13100 Alvará Benanias Laurindo da Silva - 

13252 Alvará Ademilson Nunes Salomé - 

14600 Alvará Jopsé Dias Filho - 

14579 Alvará Rosimar José de Lima Dias - 

14548 Alvará Valteir da Costa Cezario – 

ME 

- 

14454 Alvará José Pereira da Costa - 

14756 Alvará Josias Benedito de Almeida - 

14737 Alvará Rosimar José de Lima Dias - 

14894 Alvará Laércio Sebastião Rodrigues - 

14944 Alvará Antonia Norberta da 

Ressurreição 

- 

15099 Alvará Donaldo Silva Carvalho - 

14975 Alvará José Garcia Aguado - 

14874 Alvará José Dias Filho - 

14612 Alvará Ezir Ferreira da Costa - 

14755 Alvará Valteir da Costa Cezario – 

ME 

- 

14801 Alvará Donaldo Silva Carvalho - 

14793 Alvará Zumira Maria de Oliveira - 
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14602 Alvará Julieta Damasia Ojeda - 

13610 Alvará Zita Mafalda da Cruz - 

14795 Alvará Josias Benedito de Almeida - 

14611 Alvará Josias Benedito de Almeida - 

14565 Alvará Laércio Sebastião Rodrigues - 

14554 Alvará Nilson Dias Pedroso - 

14133 Alvará José Pereira da Costa - 

14800 Alvará Jorge Rodrigues de Souza - 

14788 Alvará Juvêncio Dias Pedroso - 

14673 Alvará Epaminondas Aparecido dos 

Santos 

- 

14814 Alvará Nilson Dias Pedroso - 

14482 Alvará Maria Jacy da Fonseca - 

14540 Alvará Laércio Sebastião Rodrigues - 

14392 Alvará Roosevelt da Silva Filho - 

15182 Alvará Laércio Sebastião Rodrigues - 

15072 Alvará Ezir Ferreira da Costa - 

14359 Alvará Laércio Sebastião Rodrigues - 

15028 Alvará Maria do Carmo Dias de 

Arruda 

- 

15133 Alvará Laércio Sebastião Rodrigues - 

15060 Alvará Nilson Dias Pedroso - 

15286 Alvará Valdomiro da Silva Campos - 

15330 Alvará Leatricio Nunes da Silva - 

15030 Alvará Wagner Dias da Silva - 

15070 Alvará Juvêncio Dias Pedroso - 

15154 Alvará Laércio Sebastião Rodrigues - 

15029 Alvará Benedita Tita da Silva - 

14428 Alvará Juciano de Oliveira - 

14275 Alvará Ana Lucia Dias Pedroso - 

14945 Alvará Donaldo Silva Carvalho - 

14597 Alvará Joanita Mendes de Souza - 

14601 Alvará Ana Maria França do 

Amaral 

- 

14879 Alvará Roosevelt da Silva Filho - 

14773 Alvará Paola Janiny Ribeiro Arruda - 

14694 Alvará Flávio Dalmolin - 

14576 Alvará Cláudio Luiz Figueiredo 

(Acenob) 

- 

13434 Alvará Benedita Tita da Silva - 

13482 Alvará Alexandre Rodrigues 

Salomão 

- 

13499 Alvará Berenice Avelina da Silva - 

13472 Alvará Josias Benedito de Almeida - 

10304 Alvará Lindberg Ribeiro Nunes 

Rocha 

- 

13972 Alvará Sebastião da Silva Campos - 

14074 Alvará José Pereira da Costa - 

13337 Alvará Clementino Pedro de 

Almeida 

- 

14242 Alvará Maria Fredolina de Campos - 

13994 Alvará Nilson Dias Pedroso - 

10299 Alvará Lindberg Ribeiro Nunes 

Rocha 

- 

14278 Alvará Flávio Dalmolin - 

14276 Alvará Valdomiro da Silva Campos - 

14243 Alvará Selezea Ferreira Gomes e 

outro 

- 

14047 Alvará Flávio Dalmolin - 

13432 Pedido de Providência Paróquia São Sebastião - 

13491 Pedido de Providência José esteves de Lacerda 

Filho 

- 

12871 Pedido de Autorização Gilberto da Silva Campos - 

12729 Pedido de Autorização Maria Aparecida de Castro - 

11979 Retificação de Registro Paulo Sérgio Pinto - 

13465 Homologação de Acordo Ministério Público Neide Cristina da Silva e outro 
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13552 Homologação de Acordo Ministério Público Sebastião Avelino Almeida 

13541 Homologação de Acordo Ministério Público Adriana Lucia Pinho Minot e outro 

8885 Homologação Cimento Portland Mato 

Grosso 

- 

3996 Homologação Cimento Portland Mato 

Grosso 

- 

3997 Homologação Cimento Portland Mato 

Grosso 

- 

946 Cobrança Sadi Gentil Prefeitura Municipal de Nobres 

4988 Regularização de Visitas José Carlos da Silva Pollyana Alves da Silva 

217 Substituição/Inventariante Diniz Almeida Queiroz Flávia Ferreira de Almeida 

8535 Justificação Maria Ferreira de Andrade - 

5545 Justificação José Cândido de Souza - 

8912 Agravo Gervásio Antonio Zangerolli Ford New Holland Ltda 

4347 Busca e Apreensão Banco Bradesco S/A Angelo Costa - ME 

5216 Busca e Apreensão Banco Panamericano S/A Moacir Bonifácio de Oliveira 

857 Reparação de Danos Emal Glauco Marcelo de Almeida 

10573 Busca e Apreensão Banco Panamericano Neila Fatima Nonato 

11662 Busca e Apreensão Trescinco Rosimeire Aparecida de Lima 

11816 Busca e Apreensão Trescinco Antonio Joaquim Rondon Filho 

11021 Busca e Apreensão Banco Bradesco Antonio Flávio de Oliveira 

6164 Busca e Apreensão Banco Bradesco Maria Valdenéia de Almeida 

4346 Busca e Apreensão Banco Bradesco Angelo Costa 

28472 Busca e Apreensão Irineu Langer Adão Teodoro de Almeida 

12466 Busca e Apreensão Banco Bradesco Eder Wilson da Costa Soares 

5505 Busca e Apreensão Banco Bradesco S/A Maria Socorro Pereira 

11725 Busca e Apreensão Banco Bradesco Ozeias Nunes da Silva 

7462 Busca e Apreensão Banco Rabobank 

Internacional Brasil 

Waldoir Stefeni 

8497 Busca e Apreensão Calcário Cuiabá José Capeletto e outro 

8654 Busca e Apreensão Banco Bradesco João Romera Vasconcelos 

11023 Busca e Apreensão Banco Bradesco Hoguicherli de Souza Pinho 

10024 Busca e Apreensão Banco Bradesco Euzair Espirito Santo Ferreira 

13484 Homologação de Acordo Ministério Público Adriano da Silva e outro 

13415 Homologação de Acordo Ministério Público Maria Auxiliadora da Silva e outro 

13462 Homologação de Acordo Ministério Público José Ferreira dos Santos e outro 

12111 Retificação de Registro Josefa Nonata de Moraes 

Oliveira 

- 

12420 Registro Tárdio André Avelino Bezerra - 

04/90 Reclamação Trabalhista Paulo Cesar Jesus de 

Oliveira 

José Aleixo 

05/90 Reclamação Trabalhista José Adelino de Oliveira José Aleixo 

06/90 Reclamação Trabalhista Jovano da Silva José Aleixo 

931 Embargos Antonio Richardt Banco do Brasil S/A 

14729 Embargos Inss Irene Ferreira da Silva 

7953 Mandado de Segurança Lucila Alves da Silva Duarte Detran – MT 

653 Execução Emal Valério Potrich 

5763 Execução Sanemat Município de Nobres 

5520 Execução de Sentença Prefeitura Municipal de 

Nobres 

Odorizzi & Odorizzi Ltda 

561 Homologação de Acordo Edno Alves Miranda Valéria Regina Vieira de Souza 

3803 Alvará de Pesquisa Eitor Anselmo Busato - 

5340 Mandado de Segurança Município de Nobres Edilson Santos Dezeneti Lhar (Rede) 

10305 Execução Fiscal Fazenda Nacional Cooperativa Agrícola Mista Celeste Ltda 

11780 Exceção de 

Incompetência 

Bayer Cropscience Ltda Marco Aurélio Colvero Keller 

11881 Mandado de Segurança Aruak Participações Ltda Jazilei Ferreira de Araújo 

14195 Pedido de Providência Adriana Carla de Figueiredo - 

12975 Pedido de Providência Luzicléia da Silva de Jesus e 

outros 

- 

11859 Execução Paulo José Estado de Mato Grosso 

11860 Execução Pedro Arlindo de Camargo 

Filho 

Estado de Mato Grosso 

5519 Execução Prefeitura Municipal de 

Nobres 

Zenite Maria Odorizzi ME 

5247 Busca Banco Bradesco S/A Adriana Cristina de Souza 
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12214 Despejo Wilson Ferraz Alvaro Duarte Lisboa 

9990 Retificação de Registro Evaldo de Tal - 

9991 Retificação de Registro Jadir Siqueira de Campos - 

11640 Retificação de Registro Marlene de Matos - 

605 Retificação de Registro Jovir Biulchi - 

28458 Retificação de Registro Nelsi Ferreira da Silva - 

3982 Homologação Cimento Portland Mato 

Grosso S/A 

- 

10412 Suprimento de Idade Domingos Gusmão de Jesus Quezia Ferreira de Jesus 

28451 Registro Tárdio Manoel Ramos Soares - 

28442 Retificação de Óbito Joana Otilia dos Santos 

Paiva 

- 

9989 Retificação de Registro Doraci da Silva - 

10316 Retificação de Registro Ana Rita Buchmann e outros - 

S/Nº Execução Prov. Sentença Pedro de Almeida Cleide Castro Duarte e outros 

181/96 Impugnação Manoel Coelho Simões João Luiz Fabre e outros 

9633 Justificação Benedito Francisco de 

Oliveira 

- 

S/Nº Impugnação Editora Gráfica Publimary Roberto Massuo Ohara 

8714 Exceção Incompetência Ivair Novais de Oliveira Osvaldo Rozendo de Oliveira 

9649 Exceção Incompetência Agropecuária São Lucas S/A Dimas Humberto Davoglio 

9415 Retificação Aruak Participações Ltda - 

9367 Justificação Raquel da Silva - 

8765 Protesto Danilo Romeu Strey Banco Bamerindus 

8864 Alvará Cimento Portland Mato 

Grosso 

Cid Nogueira 

9947 Agravo Dirceu Antonio Fassini Vilson Poersch 

5121 Embargos Municipio de Nobres Conselho Regional de Farmácia de MT 

28433 Embargos Valmor José de Andrade Milton Antonio de Oliveira 

2720 Embargos Auto Posto Nisseki Ltda Glauco Humberto Colognese Valandro 

2141 Embargos Alda Richardt Fosfanil S/A 

28469 Embargos Antonio Berto Glauco Humberto Colognese Valandro 

163 Embargos Darcy Bertholdo e Aladi de 

Vargas 

Copas 

5461 Mandado de Segurança Ademar Fernandes Galiassi Ciretran de Nobres 

7875 Mandado de Segurança Jusino Benedito Ojeda Secretário de Administração de Nobres 

9652 Mandado de Segurança Wanderley de Almeida Glaudio H. Colognese Valandro 

7683 Mandado de Segurança Municipio de Nobres Milson Rodrigues de Oliveira (Esan) 

10079 Mandado de Segurança Prefeitura Municipal de 

Nobres 

Detran de Nobres 

3227 Mandado de Segurança Câmara Municipal de 

Nobres 

Prefeito Municipal de Nobres 

2517 Mandado de Segurança Câmara Municipal de 

Nobres 

Prefeito Municipal de Nobres 

3578 Mandado de Segurança Câmara Municipal de 

Nobres 

Prefeito Municipal de Nobres 

3506 Mandado de Segurança Câmara Municipal de 

Nobres 

Prefeito Municipal de Nobres 

3483 Mandado de Segurança Câmara Municipal de 

Nobres 

Prefeito Municipal de Nobres 

28461 Mandado de Segurança Prefeito Municipal de 

Nobres 

Câmara Municipal de Nobres 

8810 Mandado de Segurança Renato Ferreira de Santana Detran de Nobres 

7614 Mandado de Segurança Adelino Ferreira de Campos Ciretran de Nobres 

8094 Mandado de Segurança Pery Ferreira da Silva Ciretran de Nobres 

5474 Mandado de Segurança Terezinha José de Pinho Flávio Dalmolin e Edilene da S. C. 

Rodrigues 

644 Mandado de Segurança Celso Tadeu Antoniacomi e 

outros 

Câmara Municipal de Nobres 

10997 Autorização de Viagem Agnaldo Soares de Campos - 

10912 Autorização de Viagem Neuzete Mendes de Almeida 

Vasconcelos 

- 

11912 Autorização de Viagem Agnaldo Soares de Campos - 

11858 Autorização de Viagem Glaucia Regina Soares da 

Silva 

- 

11866 Autorização de Viagem Renata Melo do Amaral - 
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9603 Autorização de Viagem Benedita Creuza Olinda da 

Silva 

- 

10982 Autorização de Viagem Elza Maria Pereira - 

11102 Autorização de Viagem José Carlos da Silva - 

10891 Autorização de Viagem Isabel Cristina Gomes 

Pereira e outro 

- 

9628 Autorização de Viagem Revia de Souza - 

10075 Autorização de Viagem Emidio Carlos Souza 

Marques 

- 

11968 Autorização p/trabalhar Genicélia Ferreira Gomes - 

10542 Autorização p/trabalhar Arthur Brazilino da Silva 

Filho 

- 

10496 Autorização p/trabalhar Ednalva Conceição da Cruz - 

11454 Autorização p/trabalhar Anizio Martins do Carmo - 

10026 Autorização p/trabalhar Marli Almeida da Silva - 

9748 Autorização p/trabalhar Maria Derci de Oliveira 

Campos 

- 

7039 Alvará Calcário Cuiabá - 

10298 Alvará Lindberg Ribeiro Nunes 

Rocha 

- 

13351 Alvará Roosevelt da Silva Filho - 

5644 Alvará Calcário Cuiabá - 

11180 Alvará Berenice Avelina da Silva - 

9337 Alvará Italvira Josephina Mottin 

Pretto 

Alcides Arlindo Pretto 

6193 Execução Fiscal Municipio de Nobres José Ferreira da Silva 

6559 Execução Fiscal Municipio de Nobres Francisco Geruno dos Santos 

5931 Execução Fiscal Municipio de Nobres Paulo da Silva 

5852 Execução Fiscal Municipio de Nobres Devanir Ferreira da Silva 

5795 Execução Fiscal Municipio de Nobres Sanemat 

5967 Execução Fiscal Municipio de Nobres Aleixo Proenço Filho 

6569 Execução Fiscal Municipio de Nobres Benedita Amerces da Silva 

5943 Execução Fiscal Municipio de Nobres  Dorival de Almeida 

6112 Execução Fiscal Municipio de Nobres Adão Ferreira da Costa 

6326 Execução Fiscal Municipio de Nobres Diomedes Silva Ribeiro 

6423 Execução Fiscal Municipio de Nobres Ademilson de Souza 

6565 Execução Fiscal Municipio de Nobres Tatiane Medeiros da S. Heining 

6104 Execução Fiscal Municipio de Nobres Cristino Mendes Pedroso 

5837 Execução Fiscal Municipio de Nobres Maria Aparecida da Cunha 

6654 Execução Fiscal Municipio de Nobres Lídia Timóteo da Silva 

6021 Execução Fiscal Municipio de Nobres Eremita L. Campos 

6163 Execução Fiscal Municipio de Nobres Leila Conceição Rodrigues 

5855 Execução Fiscal Municipio de Nobres José Paulino da Silva 

6181 Execução Fiscal Municipio de Nobres Euniza Inácia Salles 

6028 Execução Fiscal Municipio de Nobres Joaquim Pereira 

5989 Execução Fiscal Municipio de Nobres Jadir Pires Camargo 

5896 Execução Fiscal Municipio de Nobres Antonio Frederico Cusolini 

5915 Execução Fiscal Municipio de Nobres Espólio de Lidia de Souza Rafael 

5997 Execução Fiscal Municipio de Nobres Wanderley Antonio de Souza 

6239 Execução Fiscal Municipio de Nobres Aczibe Norberto de Oliveira 

5834 Execução Fiscal Municipio de Nobres Francisco Silvério da Silva 

6047 Execução Fiscal Municipio de Nobres Israel Abrão Nassarden 

6391 Execução Fiscal Municipio de Nobres Genésio Alves de Oliveira 

6032 Execução Fiscal Municipio de Nobres Pedro Haubricht 

6202 Execução Fiscal Municipio de Nobres Mauro Costa Ribeiro 

5959 Execução Fiscal Municipio de Nobres Lucio Domingos da Cruz 

5985 Execução Fiscal Municipio de Nobres Benedito Bispo da Costa 

5991 Execução Fiscal Municipio de Nobres Altino Velasco Rondon Filho 

6184 Execução Fiscal Municipio de Nobres Hermogenes Antonio F. Anjos 

5787 Execução Fiscal Municipio de Nobres Victor Virgilio da Costa 

6057 Execução Fiscal Municipio de Nobres João Maria Dutra 

6715 Execução Fiscal Municipio de Nobres Adilson Gomes da Silva 

6361 Execução Fiscal Municipio de Nobres Carlos Roberto 

5788 Execução Fiscal Municipio de Nobres Tereza dos Santos Camargo 

6464 Execução Fiscal Municipio de Nobres Maria Raimunda da Silva Santos 
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6555 Execução Fiscal Municipio de Nobres Enil Alves de Roma 

6568 Execução Fiscal Municipio de Nobres Cristina Pereira da Silva 

6468 Execução Fiscal Municipio de Nobres Silvio Rute Fischer 

6583 Execução Fiscal Municipio de Nobres Paulo Rosan da Silva 

6012 Execução Fiscal Municipio de Nobres Reinaldo de Souza 

6099 Execução Fiscal Municipio de Nobres Neuri de Souza 

5851 Execução Fiscal Municipio de Nobres Joaquim Ancelmo Pimenta 

5784 Execução Fiscal Municipio de Nobres Vagner Ferreira Gonçalves 

6531 Execução Fiscal Municipio de Nobres Manoel Olegário da Silva 

6613 Execução Fiscal Municipio de Nobres Paulino Nonato Silva 

5792 Execução Fiscal Municipio de Nobres Juvencio Dias Pedroso 

5960 Execução Fiscal Municipio de Nobres Aquino Aquiles da Conceição 

5988 Execução Fiscal Municipio de Nobres Sebastião Cristino Neto 

5935 Execução Fiscal Municipio de Nobres Maria Soares Gonçalves 

6085 Execução Fiscal Municipio de Nobres Diógenes Pires de Camargo 

5940 Execução Fiscal Municipio de Nobres Airton Serra 

5927 Execução Fiscal Municipio de Nobres Elias Soares 

6094 Execução Fiscal Municipio de Nobres Yuji Aiko 

6355 Execução Fiscal Municipio de Nobres Antonio Alves da Silva 

5843 Execução Fiscal Municipio de Nobres Roberto Ferreira da Silva 

6255 Execução Fiscal Municipio de Nobres Ladi Maximino Bonafin 

6018 Execução Fiscal Municipio de Nobres Joaquim Rodrigues Coelho 

5809 Execução Fiscal Municipio de Nobres Manoel José Santana 

6497 Execução Fiscal Municipio de Nobres Joaquim Pedro Pinto 

6030 Execução Fiscal Municipio de Nobres Benedito Leandro de Carvalho 

5882 Execução Fiscal Municipio de Nobres Josefa Filharo Campos 

6421 Execução Fiscal Municipio de Nobres Lindoval Evangelista da Silva 

6367 Execução Fiscal Municipio de Nobres Henrique Raimundo Martins 

6092 Execução Fiscal Municipio de Nobres Maria de Fátima e Silva 

6002 Execução Fiscal Municipio de Nobres Maria Alrelina dos Santos 

6015 Execução Fiscal Municipio de Nobres Rita Pedrosa Ciliria 

6017 Execução Fiscal Municipio de Nobres Elias José de Loiola 

6042 Execução Fiscal Municipio de Nobres Walter Max Prehl 

6038 Execução Fiscal Municipio de Nobres Emir Soares Ferreira 

6005 Execução Fiscal Municipio de Nobres Carlos Muniz Barreto 

6293 Execução Fiscal Municipio de Nobres Rubens Siqueira Costa 

5907 Execução Fiscal Municipio de Nobres Oscar Santos Lara 

6050 Execução Fiscal Municipio de Nobres Manoel Borges Alves 

6683 Execução Fiscal Municipio de Nobres Alberto de Deyvec Ferreira 

6123 Execução Fiscal Municipio de Nobres Dorandi Pereira dos Santos 

5962 Execução Fiscal Municipio de Nobres Ilson Tiago e outro 

5890 Execução Fiscal Municipio de Nobres Alexandrina Arruda Santos 

6039 Execução Fiscal Municipio de Nobres Amalia Francisca Leite 

6362 Execução Fiscal Municipio de Nobres Willian Prehl 

6437 Execução Fiscal Municipio de Nobres Victor Cazorla Arratia 

6602 Execução Fiscal Municipio de Nobres Sebastião Cruz de Carvalho 

6572 Execução Fiscal Municipio de Nobres José Candido de Souza 

5841 Execução Fiscal Municipio de Nobres Moacir Domingos dos Santos 

5883 Execução Fiscal Municipio de Nobres Anderson José Toncovic 

5869 Execução Fiscal Municipio de Nobres Jussara Dias da Costa 

6102 Execução Fiscal Municipio de Nobres Nélio Antonio Nonato 

6086 Execução Fiscal Municipio de Nobres Estevão Ferreira do Bondespacho 

6010 Execução Fiscal Municipio de Nobres Antonio Pereira da Costa 

5898 Execução Fiscal Municipio de Nobres Isidoro Antonio da Silva 

5904 Execução Fiscal Municipio de Nobres Juvenal da Costa 

5856 Execução Fiscal Municipio de Nobres Geto Arço Sales 

5820 Execução Fiscal Municipio de Nobres Natalio Ojeda Nonato 

5821 Execução Fiscal Municipio de Nobres Isaldino Almeida da Costa 

5822 Execução Fiscal Municipio de Nobres Antonio Joaquim da Silva 

5895 Execução Fiscal Municipio de Nobres Jair Carlos Borges 

6359 Execução Fiscal Municipio de Nobres Ilário G. de Jesus 

6422 Execução Fiscal Municipio de Nobres Benedito João da Cruz 

6523 Execução Fiscal Municipio de Nobres Manoel Messias da Costa 

6480 Execução Fiscal Municipio de Nobres Gladis Oliveira Batista 

5889 Execução Fiscal Municipio de Nobres José Elias da Costa 
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5929 Execução Fiscal Municipio de Nobres Luiz Matsubara 

6485 Execução Fiscal Municipio de Nobres Auristela Umbelina A. Rondon 

5875 Execução Fiscal Municipio de Nobres Antonio Virgilio Machado 

5948 Execução Fiscal Municipio de Nobres Ary Balke 

6061 Execução Fiscal Municipio de Nobres Cecilia Gomes da Silva 

6204 Execução Fiscal Municipio de Nobres Julião José da Silva 

5995 Execução Fiscal Municipio de Nobres Ferniabo Sepriano da Silva 

5953 Execução Fiscal Municipio de Nobres Benedita Terezinha Lucialdo 

4733 Execução Fiscal Conselho Regional de 

Farmácia de MT 

Pronto Socorro Municipal de Nobres 

5118 Embargos Municipio de Nobres Conselho Regional de Farmácia de MT 

EP 52/1987 Execução Fiscal Poder Judiciário de Mato 

Grosso 

Aldo Vissovat 

EX 09/1998 Execução Fiscal Poder Judiciário de Mato 

Grosso 

Mariano Confecções – ME 

AP 30/1994 Execulção Fiscal Procuradoria Geral do 

Estado de MT 

Francisco Gomes Moreira  

AP 30/1994 Execução Fiscal Procuradoria Geral do 

Estado de MT 

José Gomes Moreira 

4732 Execução Fiscal Conselho Regional de 

Farmácia de MT 

Centro de Saúde do Municipio de Nobres 

10947 Execução Fiscal Inmetro Luiza de Barros Pedrozo 

5148 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Irmãos Dalmolin 

13674 Alvará Claudinei C abral Camos - 

8129 Alvará Antonio Gonçalves Barcelos - 

13953 Alvará Laércio Sebastião Rodrigues - 

11366 Alvará José Pereira da Costa - 

11274 Alvará Janete Simião - 

11299 Alvará José Pereira da Costa - 

13495 Alvará Benanias Laurindo da Silva - 

10493 Alvará Nadea Rodrigues Fernandes - 

13378 Alvará Julieta Damasia Ojeda - 

13677 Alvará Pedrolina Correa - 

13693 Alvará Ezir Ferreira da Costa - 

13551 Alvará Wilson Rogério da Silva - 

7823 Alvará Benedita Tita da Silva - 

7654 Alvará Frederico Martins de 

Almeida 

- 

7853 Alvará Jacilândia Correa da Luz - 

10006 Alvará Valmor José de Andrade - 

7038 Alvará Cimento Tocantins S/A - 

7796 Alvará Mirian Nonato de Campos - 

7664 Alvará Clarice Rodrigues dos 

Santos 

- 

7801 Alvará Cooperativa Educacional de 

Nobres 

- 

10049 Alvará Carlos Roberto Ferreira - 

13649 Alvará Laércio Sebastião Rodrigues - 

13395 Alvará Ana Maria França do 

Amaral 

- 

13556 Alvará Laércio Sebastião Rodrigues - 

28443 Alvará Judicial Eduardo Gomes da Costa e 

outros 

- 

28438 Alvará Judicial Aureliane da Costa 

Conceição e outros 

- 

12022 Alvará Judicial Gerina Alves de Souza - 

3945 Alvará Judicial Delma Rodrigues Garcia e 

outro 

- 

7054 Alvará Judicial Jaime Teixeira de Azevedo - 

28464 Alvará Judicial Walter Gonçalves - 

28431 Alvará Judicial Paulina Norberta dos Santos 

e outros 

- 

7994 Alvará Judicial Eulina Ferreira da Silva e 

outros 

 

2553 Alvará Judicial Maria Domingas da Silva - 

7419 Alvará Judicial Maria da Conceição da - 
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7676 Alvará Judicial Geraldo Cirilo Leite - 

7124 Alvará Elson Saldanha da Luz - 

7358 Alvará Antonio Roque dos Santos - 

11721 Alvará Acácio Anizio da Cruz - 

7869 Alvará Jucimar de Oliveira - 

7465 Alvará Benedita Tita da Silva - 

7695 Alvará Rotaract e Ceno - 

7653 Alvará Juvencio Dias Pedroso - 

7876 Alvará Berenice Avelina da Silva - 

7903 Alvará Zulmira Maria de Oliveira - 

3801 Alvará Cimento Portland Mato 

Grosso 

- 

7874 Alvará Piero Giraudo - 

7785 Alvará Adão Alves Nunes - 

7530 Alvará Sebastião Alves de 

Albuquerque 

- 

7655 Alvará Gilberto Colognese 

Valandro 

- 

7862 Alvará Renata Maria Silva - 

7877 Alvará Edinéia Gonçalves - 

7784 Alvará Leonidas Correia P. de 

Almeida 

- 

248/2003 Alvará Milton Rodrigues Campos - 

28482 Alvará Hideaki Aiko - 

9517 Alvará Berenice Avelina da Silva - 

9488 Alvará Florinal Angélica de Sales e 

outro 

- 

11666 Alvará José Pereira da Costa - 

9564 Alvará Antonio Real da Silva - 

9413 Alvará Lucila Tita da Silva de 

Almeida 

- 

9401 Alvará Clarice Rodrigues dos 

Santos 

- 

9549 Alvará Florinal Angélica de Sales e 

outro 

- 

11698 Alvará Terezinha de Jesus Nonato 

de Camargo 

- 

11667 Alvará Célio Amancio da Silva - 

11797 Alvará Donaldo Silva Carvalho - 

11675 Alvará Rosimar José de Lima Dias - 

11595 Alvará Sebastiana Luiza Pedroso - 

13922 Alvará Augusta Maria de Oliveira - 

13639 Alvará Sebastião da Silva Campos - 

13596 Alvará Acenob - 

9069 Alvará Fabiola Bordignon Quadros - 

10215 Alvará José Pereira da Costa - 

7031 Alvará Cimento Tocantins S/A - 

11799 Alvará Sebastião da Silva Campos - 

11178 Alvará Josias Benedito de Almeida - 

11177 Alvará Sabina Dias da Silva - 

11722 Alvará Benedita Tita da Silva - 

9107 Alvará Joel da Silva Campos - 

8808 Alvará Maria Alice Mendes 

Barbosa 

- 

8788 Alvará Hercules da Silva Reis - 

8719 Alvará Nilson Dias Pedroso - 

8787 Alvará Antonina Norberta da 

Ressurreição 

- 

8666 Alvará Sebastião Teixeira Espindola - 

8645 Alvará Dilson Francisco da Silva - 

8851 Alvará Gustavo Rondon Guimarães - 

8909 Alvará Gustavo Rondon Guimarães - 

8974 Alvará Wilma Fumie Suzuki da 

Rocha 

- 

9099 Alvará Romulo Vaz de Jesus - 
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9112 Alvará Herberto Buri - 

9108 Alvará José Pereira da Costa - 

9144 Alvará Joana Nogueira Campos - 

8693 Alvará Benedito Waldemir de 

Souza 

- 

8570 Alvará Ovidio Moisés da Silva - 

11554 Alvará Adriana Cristina de Souza - 

11687 Alvará Sebastião da Silva Campos - 

11798 Alvará Benedita Tita da Silva - 

11795 Alvará Marcia Rosana Rodrigues 

Borges 

- 

11806 Alvará Eva Valdinéia Pereira - 

11602 Alvará Edinéia Gonçalves - 

11805 Alvará Carlos Roberto Ferreira - 

8589 Alvará Carla Tereza Mendes da 

Silva 

- 

10099 Alvará Edemar Bueno - 

10056 Alvará Altair Valentin Provensi 

Rogeri 

- 

8667 Alvará Anizio Benedito Profeta - 

9918 Alvará Sirlene Gonçalves Sandra - 

10080 Alvará Prefeitura Municipal de 

Nobres 

- 

8087 Alvará Nicola Toro - 

7256 Alvará Juvencio Dias Pedroso - 

8022 Alvará Sebastião Gilmar Luiz da 

Silva 

- 

8093 Alvará Jacira Tita da Silva - 

8169 Alvará Juscelino Diniz Brandão - 

8063 Alvará Acendino da Silva Campos - 

10262 Alvará Jelso Bazzo Junior - 

10372 Alvará Claudinei Cabral Campos - 

7030 Alvará Cimento Tocantins S/A - 

10409 Alvará Davi Silva Carvalho - 

10398 Alvará Milton Ferreira Costa - 

7951 Alvará Leonço Rodrigues da Silva - 

7234 Alvará Onirce Santana - 

7995 Alvará Lucimar Rodrigues Borges - 

8072 Alvará Gustavo Rondon Guimarães - 

7950 Alvará Miguel Isaias de Arruda 

Silva 

- 

7861 Alvará Benedita Tita da Silva - 

7928 Alvará Anizio Benedito Profeta - 

8121 Alvará Franciele Lusma - 

7958 Alvará Osvaldo Sebastião da Cruz - 

7971 Alvará Antonina Norberta da 

Ressurreição  

- 

8122 Alvará Valdinei Padilha da Silva - 

7927 Alvará Anizio Benedito Profeta - 

10404 Alvará Marcelo Junior Fernandes - 

7021 Execução Fiscal A União Flori Roque Fisher 

6716 Execução Fiscal Município de Nobres Aurélio de Almeida Correa 

6508 Execução Fiscal Município de Nobres Paulo Josino da Costa 

6603 Execução Fiscal Município de Nobres Erivardes Gomes Carvalho 

6729 Execução Fiscal Município de Nobres Maria do Carmo Lopes da Silva 

6294 Execução Fiscal Município de Nobres Antonio Francisco Mendonça 

41549 Execução Fiscal Município de Nobres João Rosa de Araújo 

19333 Execução Fiscal Município de Nobres Eliziel Pires de Campos 

6324 Execução Fiscal Município de Nobres Ademir Marconzoni 

21449 Execução Banco Bradesco S/A Ezir Ferreira da Costa 

22986 Execução Banco Bradesco S/A Alace Patrick Severo 

42875 Execução Sicred Ouro Verde Marinalva Ferreira 

9868 Execução Ministério Público Estadual Mauro Vieira Baldini 

6549 Execução Fiscal O Município de Nobres José Clóvis 

6221 Execução Fiscal O Município de Nobres Arcilio Mendes Costa  
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6458 Execução Fiscal O Município de Nobres Marcio Aparecido Anzil 

6304 Execução Fiscal O Município de Nobres Humberto Braga Nascimento 

6394 Execução Fiscal O Município de Nobres Cândida Maria Peixoto 

6329 Execução Fiscal O Município de Nobres Maria Dias de Souza 

6319 Execução Fiscal O Município de Nobres Valdir Pedro Filipin 

6328 Execução Fiscal O Município de Nobres Sidinei Safra Moreira 

6340 Execução Fiscal O Município de Nobres Betania Patricia Salles 

6267 Execução Fiscal O Município de Nobres Sandra Edneia Anzil 

5846 Execução Fiscal O Município de Nobres Acelino Avelino de Oliveira 

5986 Execução Fiscal O Município de Nobres Regina Rodrigues da Silva 

6330 Execução Fiscal O Município de Nobres Dirceu Siqueira Costa 

6174 Execução Fiscal O Município de Nobres Ailton Angelo Caloeira 

6349 Execução Fiscal O Município de Nobres Marcilia Leopoldina Rosa  

5938 Execução Fiscal O Município de Nobres Katia Regina Martins Pinheiro 

6624 Execução Fiscal O Município de Nobres Alaudy dos Anjos 

6640 Execução Fiscal O Município de Nobres Aluizio Rosa Santiago 

6501 Execução Fiscal O Município de Nobres Alcione Ferreira Rezende 

6429 Execução Fiscal O Município de Nobres Vitorino Francisco de Lima 

6439 Execução Fiscal O Município de Nobres Graciano Pereira de Almeida 

5864 Execução Fiscal O Município de Nobres Marcos Augusto Sutili 

6590 Execução Fiscal O Município de Nobres Celso Alves 

6162 Execução Fiscal O Município de Nobres Quintino Lara da Silva 

6706 Execução Fiscal O Município de Nobres Mizue Nukamoto 

6553 Execução Fiscal O Município de Nobres Simeão  Martins 

6472 Execução Fiscal O Município de Nobres Anizio D. R.de Oliveira e Outros 

6222 Execução Fiscal O Município de Nobres Eunalte A da S. Gonçalves 

6500 Execução Fiscal O Município de Nobres Gerson Campos Borralho 

6208 Execução Fiscal O Município de Nobres Nilson de Almeida 

6325 Execução Fiscal O Município de Nobres Vanete Osti Ludescher 

6571 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonia  da Silva Albuquerque 

6650 Execução Fiscal O Município de Nobres Manoel Albino Pereira 

5905 Execução Fiscal O Município de Nobres Josefa Alves Silva de Souza 

6238 Execução Fiscal O Município de Nobres Maria Umbelina de Paula Alves 

6180 Execução Fiscal O Município de Nobres José Aguiar 

5903 Execução Fiscal O Município de Nobres Amaro Pereira de Souza 

6142 Execução Fiscal O Município de Nobres Jose Alves dos Santos 

6388 Execução Fiscal O Município de Nobres Lavino Pereira de França 

5944 Execução Fiscal O Município de Nobres Luiz Carlos de Lima 

6179 Execução Fiscal O Município de Nobres Adelia Silveira Leite 

6160 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonio Marcos Rachid Jaudy 

5872 Execução Fiscal O Município de Nobres Jucilene Maria de Jesus e Outros 

6158 Execução Fiscal O Município de Nobres Guttemberg H, de Miranda e Outros 

6191 Execução Fiscal O Município de Nobres Pedro Xavier Martins 

6506 Execução Fiscal O Município de Nobres Adelino Rodrigues Cordeiro 

6655 Execução Fiscal O Município de Nobres Osvaldo Costantino da Silva 

6699 Execução Fiscal O Município de Nobres Adilson Mendes 

6206 Execução Fiscal O Município de Nobres Rogeria Maria de Souza 

6718 Execução Fiscal O Município de Nobres Vicentina de Souza 

6592 Execução Fiscal O Município de Nobres Luizinho Pereira da Costa 

6515 Execução Fiscal O Município de Nobres Raquel Siqueira Campos 

6663 Execução Fiscal O Município de Nobres Nubia da Costa 

5947 Execução Fiscal O Município de Nobres José Miguel Teixeira 

5826 Execução Fiscal O Município de Nobres Claudio do Carmo Martim 

6520 Execução Fiscal O Município de Nobres Samuel de Souza Batista 

6141 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonia Ana da Silva 

4257 Execução  Kitmóveis Comércio Ltda Ivanildo de Souza Gomes e Outro 

9084 Execução Ovetril – Oleos e Vegetais 

Treze Tilias Ltda 

Alberto Olivaldo Sofia 

1189 Execução Fiscal INCRA Hermenegildo Correa Galvão 

8848 Execução Fiscal INTER Ciberio Tomasi 

9081 Execução Forçada Alfredo Gebauer Itacir Franke 

6106 Execução Fiscal O Município de Nobres Paulo Sergio Martins Siqueira 

6295 Execução Fiscal O Município de Nobres Geraldo Paula Nunes 

6622 Execução Fiscal O Município de Nobres Edgar Gomes de Campos 

6444 Execução Fiscal O Município de Nobres Daniel Folha 
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6452 Execução Fiscal O Município de Nobres Abilio Alves Folha 

5829 Execução Fiscal O Município de Nobres João Romera Vasconcelos 

12902 Autorização para trabalho Reginaldo Ferreira Santos  

6041 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonio  Ferreira da Silva 

6242 Execução Fiscal O Município de Nobres Anice de Arruda 

6060 Execução Fiscal O Município de Nobres Clarinda Julia da Costa 

6147 Execução Fiscal O Município de Nobres Amarilio Pereira de Almeida 

6053 Execução Fiscal O Município de Nobres Marlene Maria Mayer e Irmãos 

6570 Execução Fiscal O Município de Nobres Heraldo Vieira Passos 

6212 Execução Fiscal O Município de Nobres Reginaldo Souza Santos 

6153 Execução Fiscal O Município de Nobres Elpidio da Silva 

6484 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonio Benedito Neto 

6305 Execução Fiscal O Município de Nobres Vitalino Cardoso 

6525 Execução Fiscal O Município de Nobres Vicente Belo da Silva 

6463 Execução Fiscal O Município de Nobres Francisco Soares de Souza 

5920  Execução Fiscal O Município de Nobres Juvelina Ferreira Luz 

5990 Execução Fiscal O Município de Nobres Alessandra A. de Arruda OU Gerci A. de 

Souza 

5930 Execução Fiscal O Município de Nobres Jovenil Soares 

6110 Execução Fiscal O Município de Nobres Domingo Maximo de Pinho 

6111 Execução Fiscal O Município de Nobres João Carlos de A. Nunes 

6095 Execução Fiscal O Município de Nobres Grecovel Veiculos 

5942 Execução Fiscal O Município de Nobres Oraldino de Almeida 

6605 Execução Fiscal O Município de Nobres Demetria dos Anjos 

6606 Execução Fiscal O Município de Nobres Alcides José  de Oliveira 

6527 Execução Fiscal O Município de Nobres Benvindo Felizardo da Silva 

6653 Execução Fiscal O Município de Nobres Carlos Francisco dos Anjos 

5998 Execução Fiscal O Município de Nobres Fernando Rodrigues de Almeida 

6691 Execução Fiscal O Município de Nobres Maria José Rodrigues 

6491 Execução Fiscal O Município de Nobres Laerte de Souza 

6351 Execução Fiscal O Município de Nobres Norma Vicente dos Santos 

6001 Execução Fiscal O Município de Nobres Jacira Nascimento de Oliveira 

6149 Execução Fiscal O Município de Nobres Manoel Benedito Estaque 

6473 Execução Fiscal O Município de Nobres José Ramão de Souza Maciel 

6554 Execução Fiscal O Município de Nobres Isal Santana 

6224 Execução Fiscal O Município de Nobres Manoel  Nascimento Minicha 

6489 Execução Fiscal O Município de Nobres Nilta Maria Alves Guedes 

6639 Execução Fiscal O Município de Nobres Odarlino Ferreira Oliveira 

5871 Execução Fiscal O Município de Nobres Teodoro Severiano de Jesus 

6433 Execução Fiscal O Município de Nobres Jose Manoel da Silva 

6019 Execução Fiscal O Município de Nobres Ovidia Maria da Silva 

6420 Execução Fiscal O Município de Nobres João Leite Filho 

6399 Execução Fiscal O Município de Nobres Epaminondas Joaquim Falcão 

19235 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonia Ana da Silva 

19247 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonio Pereira da Costa 

19267 Execução Fiscal O Município de Nobres Balduino Davi de Almeida 

19319 Execução Fiscal O Município de Nobres Nereide Leite de Paula 

19434 Execução Fiscal O Município de Nobres Leocadio José da Silva 

19220 Execução Fiscal O Município de Nobres Valdomiro Nunes Pereira 

19573 Execução Fiscal O Município de Nobres Jorge Soares Rosa 

19435 Execução Fiscal O Município de Nobres Lizete Saldanha da Luza 

6455 Execução Fiscal O Município de Nobres Pedro Luiz Fonseca 

6203 Execução Fiscal O Município de Nobres Jose Basilio Santana 

19428 Execução Fiscal O Município de Nobres Odair José Balastrelli 

19372 Execução Fiscal O Município de Nobres Francisca Paulina de Souza 

5925 Execução Fiscal O Município de Nobres Joair Lojor Ribeiro 

6410 Execução Fiscal O Município de Nobres Fortunato de Oliveira 

6469 Execução Fiscal O Município de Nobres Maria Nunes dos Santos 

6684 Execução Fiscal O Município de Nobres Gutemberg Avelino dos Santos 

5908 Execução Fiscal O Município de Nobres Orlando Augusto de Moraes 

6615 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonio Rodrigues Vieira 

6698 Execução Fiscal O Município de Nobres Adolfo Luiz de Souza 

6348 Execução Fiscal O Município de Nobres Jusuel Amik da Silva 

14237 Mandado de Segurança Valmor José de Andrade Jazilei Ferreira de Araújo 

293 Execução Forçada Waldocir Stefeni Jairo Leonardo Rauber 
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4023 Execução Superagro S A – 

Fertilizantes e Inseticidas 

Itacir Franke 

9026 Embargos à Execução Adelmo Antonio Rufatto Arlindo Peralta 

9024 Execução Arlindo Peralta Adelmo Antonio Rufallto e Paulo Renato 

Steinmetz 

6125 Execução Fiscal O Município de Nobres Jose Francisco S. de Oliveira 

6669 Execução Fiscal O Município de Nobres Elizabeth Moreira de Azevedo 

6686 Execução Fiscal O Município de Nobres Suely Benedita da Guia 

19358 Execução Fiscal O Município de Nobres Jeronimo Nonato de Almeida 

19432 Execução Fiscal O Município de Nobres Luciene Sbizero 

8930 Execução Valdir Scaravelli Valdir José Claus 

4021 Execução Manah S A Antonio Pereira da Silva 

9048 Processo Comum Agroex – Comercio 

Internacional Ltda 

Antonio Balbino Simor Soares e sua 

fiadora Vera Maria Trindade Soares 

9047 Cautelar Agroex – Comercio 

Internacional Ltda 

Antonio Balbino Simor Soares 

14496 Alvará Josias Benedito de Almeida  

14511 Alvará  Sandra Aparecida H. Nonato  

6666 Execução Fiscal O Município de Nobres Francisco Seige Aiko 

6512 Execução Fiscal O Município de Nobres Valdomiro Nunes Pereira 

6625 Execução Fiscal O Município de Nobres Marta Maria da Silva 

6552 Execução Fiscal O Município de Nobres José Teodoro da Silva 

6495 Execução Fiscal O Município de Nobres Luzite Pereira de Souza 

6481 Execução Fiscal O Município de Nobres Joaquim Amik 

5914 Execução Fiscal O Município de Nobres Anizio Mendes 

6070 Execução Fiscal O Município de Nobres Manoel Raimundo Pereira Neto 

6648 Execução Fiscal O Município de Nobres Manoel Basilio Vaz de Campos 

5777 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonio Ferreira da Costa 

127 Pedido de Falência Companhia Industrial de 

Conservas Alimentícias - 

CICA 

Ramão & Filho Ltda 

4033 Execução Herbiquinica Ltda Francisco Vignola 

3993 Execução Roberto Copini Angelo Botega 

3994 Embargos Angelo Bottega Roberto Copini 

19705 Execução Fiscal O Município de Nobres Marcos Adilson Ohlweiller 

19634 Execução Fiscal O Município de Nobres Raimunda Mendes Pedrozo 

19653 Execução Fiscal O Município de Nobres Tereza Maria de Oliveira 

5966 Execução Fiscal O Município de Nobres Amauri Vidrago 

6628 Execução Fiscal O Município de Nobres Jacinto João Toledo 

6405 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonio Martins da Cruz 

5946 Execução Fiscal O Município de Nobres Edir Benedita da Silva Moreira 

6027 Execução Fiscal O Município de Nobres Renato Rodrigues da Silva 

6301 Execução Fiscal O Município de Nobres Evaldo Pires de Camargo 

6717 Execução Fiscal O Município de Nobres Andrea Emanuela da Silva 

6445 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonio Machado 

19254 Execução Fiscal O Município de Nobres Ary Balke 

19505 Execução Fiscal O Município de Nobres Jackson Maurilio Brugnolli 

19266 Execução Fiscal O Município de Nobres Benedito  Gonçalves da Silva 

19366 Execução Fiscal O Município de Nobres Katia Regina Martins Pinheiro 

19430 Execução Fiscal O Município de Nobres Luiz Carlos Sena Generoso 

19350 Execução Fiscal O Município de Nobres Amarilio Pereira de Almeida 

19439 Execução Fiscal O Município de Nobres Ladilio Maximiano Bonafim 

19249 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonio Carlos Domingos 

19359 Execução Fiscal O Município de Nobres Gilson Borges dos Santos 

19300 Execução Fiscal O Município de Nobres Airton Serra 

19234 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonia de Alfina Pereira 

19301 Execução Fiscal O Município de Nobres Amimi Addad Santos 

19503 Execução Fiscal O Município de Nobres Jucenane Francisca Silva Sales 

19332 Execução Fiscal O Município de Nobres Epitacio Alves 

19375 Execução Fiscal O Município de Nobres Francisca Maria da Costa 

6245 Execução Fiscal O Município de Nobres Edival Carinhena 

5825 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonia Nunes de Brito 

5865 Execução Fiscal O Município de Nobres João José Pedro da Costa 

6402 Execução Fiscal O Município de Nobres Evangelino Manoel de Souza 

6024 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonio Joaquim Rondon 
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5970 Execução Fiscal O Município de Nobres Lucas Evangelista da Silva 

5921 Execução Fiscal O Município de Nobres Deudata Oliveira Souza 

19304 Execução Fiscal O Município de Nobres Amilton I. Chist 

19239 Execução Fiscal O Município de Nobres Aparecida Venancia de Arruda 

19657 Execução Fiscal O Município de Nobres Paulino Antonio Santana 

19306 Execução Fiscal O Município de Nobres Adelfo  Barbosa de Souza 

19501 Execução Fiscal O Município de Nobres José Vargas 

19270 Execução Fiscal O Município de Nobres Bartolina Profeta 

19329 Execução Fiscal O Município de Nobres Eutidio Pedro  de Almeida 

19327 Execução Fiscal O Município de Nobres Elizio  Martins dos Santos 

6685 Execução Fiscal O Município de Nobres Augusta Maria de Oliveira  

6159 Execução Fiscal O Município de Nobres Fernandes 

19317 Execução Fiscal O Município de Nobres Nilda Ferreira Costa 

19233 Execução Fiscal O Município de Nobres Ana Beatriz R. de Souza 

19504 Execução Fiscal O Município de Nobres José Amancio 

19217 Execução Fiscal O Município de Nobres Waldemar Stefeni 

19245 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonio Pedro Freire 

19660 Execução Fiscal O Município de Nobres Pedro Haubricht 

19499 Execução Fiscal O Município de Nobres Lazaro de Paula 

19248 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonio Gomes de Almeida 

19285 Execução Fiscal O Município de Nobres Evaldo Pires de Camargo 

19576 Execução Fiscal O Município de Nobres Jorge Gonçalves da Silva 

19268 Execução Fiscal O Município de Nobres Benedito Vicente dos Santos 

19330 Execução Fiscal O Município de Nobres Edson Soares Ferreira 

19296 Execução Fiscal O Município de Nobres Hercilio Ribeiro Taques 

19739 Execução Fiscal O Município de Nobres Irene Carranzano Utida 

19427 Execução Fiscal O Município de Nobres Octavio Jorge Loiola 

19302 Execução Fiscal O Município de Nobres Aquilino Manoel de Almeida 

19661 Execução Fiscal O Município de Nobres Pedro Bispo dos Santos 

6113 Execução Fiscal O Município de Nobres Odair Garcia 

6513 Execução Fiscal O Município de Nobres Olindo Alves Ferreira 

6360 Execução Fiscal O Município de Nobres Lenir Pelisço 

6657 Execução Fiscal O Município de Nobres Waltim Mendes de Lima 

6380 Execução Fiscal O Município de Nobres Sebastião Leonardo de Almeida 

6080 Execução Fiscal O Município de Nobres Toshio Takagui 

1860 Execução Banco do Brasil S A Diniz Rodrigues de Pinho e Maria Neuza 

Santos Pinho 

8840 Execução Superintendência Nacional 

do Abastecimento 

Galvão e Pimentel – Casa do Criador 

8853 Execução Fiscal  INCRA Ivaldi Valentino Demeneck 

8887 Execução Fiscal INTER Germano Leopoldo Lohmann 

19298 Execução Fiscal O Município de Nobres Cristino Diogo Xavier 

5999 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonio Carlos Gomes 

6072 Execução Fiscal O Município de Nobres Aledir Rosa de Almeida 

18692 Execução Fiscal INCRA Braz Brasil Moreira 

6635 Execução Fiscal  O Município de Nobres Manoel Carlos de Souza 

4074 Execução Plinio Zen Gabino Alves de Vargas, Levino de Vargas 

e Arlindo de Vargas 

16184 Embargos à Execução INSS Cezarina Pinheiro de Oliveira 

17335 Mandado de Segurança Paulo Roberto Pierri  

Tepedino E Mara Regina 

Tayar Tepedino 

Jazilei Ferreira de Araújo 

658 Execução Forçada EMAL Luiz Antonio Zimmermann e seu avalista 

Libio A. Ribeiro Quitana 

3057 Execução Selco Instalações Elétricas e 

Construções Ltda 

Rodrigues & Campos Ltda 

436 Execução Banco do Brasil AS Amarildo Pacheco Serra 

944 Execução Ecoplan Mineração Ltda Carlos Lugokenske 

4019 Execução Manah S A  Aquiles Borsatti 

9088 Execução Banco Itau S A  Adão Carvalho da Silva e Edison Luiz 

Pinto 

6383 Execução Fiscal A UNIÃO Estância Casis Ltda 

17938 Mandado de Segurança Irineu Langer Rubin Klug 

6524 Execução Fiscal O Município de Nobres José Ferreira Filho 

6227 Execução Fiscal O Município de Nobres Alvaro Pereira da Costa 
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5971 Execução Fiscal O Município de Nobres Durval Maciel 

6545 Execução Fiscal O Município de Nobres Itelvina Josefa da Costa 

5870 Execução Fiscal O Município de Nobres Waldemar Stefeni 

6214 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonio Maria de Almeida 

6446 Execução Fiscal O Município de Nobres Arnaldo Francisco de Araújo 

5786 Execução Fiscal O Município de Nobres Miguel Aniceto Silva 

5912 Execução Fiscal O Município de Nobres Jeronimo Schafer 

6612 Execução Fiscal O Município de Nobres Laercio Borgato Morales 

6249 Execução Fiscal O Município de Nobres Admir Inácio da Cruz 

6642 Execução Fiscal O Município de Nobres Aurea Jane Rondon 

6066 Execução Fiscal O Município de Nobres Marcos Cordeiro de Lima 

6494 Execução Fiscal O Município de Nobres Juscileide Campos Correa 

6011 Execução Fiscal O Município de Nobres Julio Pereira 

5936 Execução Fiscal O Município de Nobres José Jorge  Soares 

6550 Execução Fiscal O Município de Nobres Eliete Ferreira 

6695 Execução Fiscal O Município de Nobres Maria Adolfa Costa Bezerra 

6705 Execução Fiscal O Município de Nobres Aridorosa da Silva 

6105 Execução Fiscal O Município de Nobres Luiz Benedito de Arruda 

5918 Execução Fiscal O Município de Nobres Fidelsina Ines Canaverde Campos 

6320 Execução Fiscal O Município de Nobres Mario Lucio Ceara 

6137 Execução Fiscal O Município de Nobres Ana Verissimo de Souza 

6025 Execução Fiscal O Município de Nobres Benedito Sebastião de Oliveira 

5923 Execução Fiscal O Município de Nobres Delfino Gomes de Oliveira 

6526 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonio Gomes de Castro 

6131 Execução Fiscal O Município de Nobres Vilibaldo Planer 

6561 Execução Fiscal O Município de Nobres Bernardo Antonio dos Reis 

6693 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonio Rodrigues 

6700 Execução Fiscal O Município de Nobres Francisca R. Siqueira 

6356 Execução Fiscal O Município de Nobres Angela Maria Vieira 

6547 Execução Fiscal O Município de Nobres Francisco Serapião dos Santos 

5934 Execução Fiscal O Município de Nobres Nadir Duarte 

6442 Execução Fiscal O Município de Nobres André Ferreira da Silva 

6199 Execução Fiscal O Município de Nobres Carmem Ferreira de Souza 

19712 Execução Fiscal O Município de Nobres Nadir Duarte 

8875 Execução Fiscal INCRA Domingos Tessaro 

8799 Embargos Ary Antonio Ferreira de 

Pinho 

Distribuidora Centro América de Material 

Profissional 

4369 Execução Castoldi Diesel Ltda Auto Posto Nobre Ltda, na pessoa de seu 

representante Legal, Jaqueline Berto 

17756 Execução Fiscal A UNIÃO Industria e Comércio de Calcario Cuiabá 

Ltda 

13988 Alvara Cimento Tocantis S A  

18577 Autorização Judicial Reginaldo Ferreira de 

Miranda, rep. Seu filho 

L.H.A.M 

 

7085 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Dornilio Loyola Visitação  

6892 Execução Fiscal A UNIÃO Emerson Rogerio Fedato ME 

1251 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Aracy Borges Rondon 

13974 Execução Fiscal A UNIÃO Valandro & Valandro Ltda 

1169 Execução Fiscal INCRA Antonio Augusto de Oliveira 

1201 Execução Fiscal INTER João Najdek 

6600 Execução Fiscal O Município de Nobres Rutenio da Silva  Rondon 

19321 Execução Fiscal O Município de Nobres Norma Vicente dos Santos 

19740 Execução Fiscal O Município de Nobres Ivanete Soares 

3117 Execução Fiscal A UNIÃO Gaspar Armazens Gerais 

7068 Execução Fiscal Comissão de Valores 

Imobiliários CVM 

Paragem Hoteis Rodov e Tur S A 

8052 Execução Banco do Brasil S A  Luiz Antonio Albertini Sanches, Carlos 

Cezar Albertini Calvo, João Marcio 

Albertini Sanches e Luiz Chagas Casati 

7033 Alvara Cimento Tocantins S A   

17068 Execução Fiscal A Fazenda Pública Estadual Giseli de Fátima Zandonadi 

2298 Execução Fernando José de Almeida Auto Posto Nisseki Ltda 

7603 Execução Fiscal A UNIÃO Paulina Dias da Silva & Cia Ltda 

1265 Execução Fiscal A UNIÃO Casa do Pecuarista Ltda 
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6742 Execução Fiscal A UNIÃO Distribuidora de Bebidas Diamantino Ltda 

19537 Execução Cooperativa de Crédito 

Rural de Nova Mutum – 

Sicredi Mutum 

Marcelo Souza da Silva-ME, Marcelo 

Souza da Silva, Deleydio Valim de Melo 

Junior e Edna Masson de Melo 

7019 Execução Fiscal A UNIÃO Auto Posto Nisseki Ltda 

6386 Execução Fiscal A UNIÃO Norberto Rodolfo Lohmann 

4150 Execução Fiscal A UNIÃO Supermercado Mato Grosso Ltda nome 

fantasia Supermat  

5210 Execução Fiscal A UNIÃO Auto Posto Nisseki Ltda 

4167 Execução Fiscal A UNIÃO Ranulfo Lopes de Andrade 

4158 Execução Fiscal A UNIÃO Claudio H.C.Valndro – ME nome fantasia 

Supermercado Colognese 

3746 Execução Fiscal A UNIÃO Aldori Pondeleki 

4166 Execução Fiscal A UNIÃO Sergio Gianotti 

14464 Mandado de Segurança Rogerio Leite Diretor Presidente do Detran - MT 

17067 Mandado de Segurança Rogerio Barbosa de Oliveira Juarez Ferreira da Silva 

1956 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Joaciro Lojor Ribeiro 

4152 Execução Fiscal A UNIÃO Maria Luzia Martins – ME – nome fantasia 

Servinobre Serviços Gerais 

6902 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Fernando Afonso Domingues 

6348 Execução Fiscal  A UNIÃO Estancia Oasis Ltda 

12621 Mandado de Segurança DSL DA Cunha – ME 

Transcunha 

Chefe do Detran – Nobres- Nilson da Silva 

Campos  

12403 Mandado de Segurança João Caetano de Souza Roberto Takase 

1153 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Ramão & Filho Ltda 

21065 Execução Adierdes Jorge Sales Marcio José Pereira da Silva 

5774 Execução Fiscal A UNIÃO Ido João Rubin 

668 Execução Banco do Brasil S A - 

Agencia 2342-6 - Nobres 

Américo Tamotsu Kawabata 

12640 Execução Fiscal A UNIÃO Pegasus Express Ltda-ME 

1192 Execução Fiscal INCRA Luiz Otavio L. de Carvalho 

6838 Execução Fiscal A UNIÃO Devair Valim de Melo 

4163 Execução Fiscal A UNIÃO I S Comercio e Representações Ltda 

6036 Execução Fiscal O Município de Nobres Domicio Alves Menezes 

6096 Execução Fiscal O Município de Nobres Saturnina Benedita de Queiroz 

6298 Execução Fiscal O Município de Nobres Flavio Rogério Martinhago 

6145 Execução Fiscal O Município de Nobres Joaquim Florindo de Jesus 

5911 Execução Fiscal O Município de Nobres Dionisio Lorenzetti 

6407 Execução Fiscal O Município de Nobres Maria Deusa dos Santos 

6471 Execução Fiscal O Município de Nobres João Natalicio Wagner 

6252 Execução Fiscal O Município de Nobres Mauricio Darlim 

6431 Execução Fiscal O Município de Nobres José Carlos Paulina 

5857 Execução Fiscal O Município de Nobres Virgulino Inocêncio Sales 

5867 Execução Fiscal O Município de Nobres Ladislau Luiz Pereira 

5902 Execução Fiscal O Município de Nobres Angela Maria da Cruz Mariano 

    

6020 Execução Fiscal O Município de Nobres Josefa Romera Garcia 

5897 Execução Fiscal O Município de Nobres Sidney Binder Damaceno 

6727 Execução Fiscal O Município de Nobres Maria Brigida da Silva 

19618 Execução Fiscal O Município de Nobres João Jose Pedro da Costa 

6728 Execução Fiscal O Município de Nobres Joana Xavier de Mattos Belém 

6516 Execução Fiscal O Município de Nobres Josino Carvalho da Silva 

6557 Execução Fiscal O Município de Nobres Irene Felismina Soares 

2366 Execução Fiscal A UNIÃO Cimento Portland Mato Grosso S A  

7705 Execução Fiscal A UNIÃO Adelino Simões de Carvalho Filho 

4161 Execução Fiscal A UNIÃO Zenite Maria Odorizzi ME 

7020 Execução Fiscal A UNIÃO Ibeplan Construtora e Incorporadora Ltda 

EPP 

3747 Execução Fiscal A UNIÃO Tranquilo Dalla Vecchia Neto 

15192 Execução Fiscal A UNIÃO Avenida Comércio de Combustível Ltda 

7017 Execução Fiscal A UNIÃO F A da Silva Magedanz ME 

7015 Execução Fiscal A UNIÃO Essencia Agropecuária S A  

6834 Execução Fiscal A UNIÃO Odiney Lopes Fonseca - ME 

18631 Execução Fiscal A UNIÃO Industria e Comércio de Calcario Cuiabá 

Ltda 

4162 Execução Fiscal A UNIÃO Strogulski & Paese Ltda 
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17037 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Gizeli de Fátima Zandonadi 

22030 Execução Humerto Savio Abussafi 

Figueiredo 

Evandalo Moreira Carneiro 

8967 Execução Financiadora Bradesco S A – 

Cred. Fin e Investimento 

Pedro Ferreira da Silva 

438 Execução Banco do Brasil S A – 

Agência 2342 -6 -  Nobres 

mt 

 

383 Execução Banco Bradesco S A  Claudio Augusto Jacob e Francisco da 

Silva 

16544 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Gizeli de Fátima Zandonadi 

158 Execução Cardenas Ballotin Ari Manoel Fischer 

3992 Execução Luiz Alberto Brustolin Arlindo Benosse 

6736 Execução Fiscal A UNIÃO Ana Benedita da Silva Nascimento 

98 Embargos de Terceiros  Adermo Serafim Manoel Coelho Simões 

6704 Execução Fiscal O Municipio de Nobres Alexandro de Almeida Sobrinho 

64 Medida Cautelar Prefeitura Municipal de 

Nobres 

F, Jannani Construções  e Comércio Ltda 

9962 Execução de Sentença Agicola Sperafico Ltda Osvaldo de Lima e sua mulher 

8933 Execução  Manah S A  Vilmar da Silva 

4079 Execução DIPOL – Industria e 

Comércio de Produtos de 

Limpeza 

Comercial Umuarama Diesel Ltda – Soc. 

Gerente Daniel José da Silva 

937 Execução de sentença Pedro Mendes de Almeida Cleide Castro Duarte, Ana Lucia Mota e 

Francisco Hucker. 

2119 Execução Banco Bradesco S A Ezir Ferreira da Costa – ME (Noroeste 

Propaganda e Eventos) e Ezir Ferreira da 

Costa 

6205 Execução Fiscal O Município de Nobres Adiles Trerezinha Miranda 

5917 Execução Fiscal O Município de Nobres Fernando Rodrigues de Almeida 

5835 Execução Fiscal O Município de Nobres Juliano Santana da Silva 

19261 Execução Fiscal O Município de Nobres Aginor Tombine 

20821 Execução Vicente Moretti Garcia 

Júnior 

Lissandro Herlon Fidelis Silva 

40089 Execução Fiscal  A UNIÃO Elizeu Bezerra Leite 

41264 Execução Cooperativa de Créd. De 

Livre Adm de Associados C 

Norte – Sicredi Centro Norte 

Lucia Aparecida da Costa ME 

(Churrascaria Rodeio) Lucia Aparecida da 

Costa e Dilson João Pontin 

4780 Execução Fiscal Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato 

Grosso – CRCMT 

Contabilidade Universal e Ary Antonio 

Ferrreira de Pinho 

14449 Execução Fiscal Fazenda Nacional Wilson Maia da Silva 

40199 Alvara Judicial Nair do Nascimento da Silva 

e Porfirio Amancio da Silva 

 

44649 Execução Cooperativa de Créd. De 

Livre Adm de Associados C 

Norte – Sicredi Centro Norte 

Carlos Alberto Moraes dos Santos 

6130 Execução Fiscal O Município  de Nobres Jose Carlos Rachid Jaudy 

19274 Execução Fiscal O Município de Nobres Benedita Carmelita Falcão Soares 

42070 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Votorantim Cimentos Brasil S A;  

Votorantim Cimentos S A, Luiz Alberto de 

Castro Santos e Votorantim Participações 

S A  

19601 Execução Fiscal O Município de Nobres José Real da Silva 

22177 Consignação em 

Pagamento 

Benedita Cecilia Pereira 

Stefeni 

Banco Itaucard S A  

6578 Execução Fiscal O Município de Nobres José Lucas da Silva 

19334 Execução Fiscal O Município de Nobres Edson de Souza 

5894 Execução Fiscal O Município de Nobres Espolio de Oswaldo Ribeiro 

1284 Execução Fiscal A UNIÃO Transportadora Nobres Ltda 

6273 Execução Fiscal O Município de  Nobres Pedro Gonçalves da Silva 

2939 Execução Fiscal A UNIÃO Supermercado Mato Grosso Ltda 

19338 Execução Fiscal O Município de Nobres Eduardo Cipriano da Silva 

5956 Execução Fiscal O Município de Nobres Daniel da Silva Folha 

6189 Execução Fiscal  O Município de Nobres Sebastião 

21064 Execução Banco CNH Capital S A  Vanir Provensi Rogeri, Sergio Provensi 
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Rogeri, Irani Zanoto e Claudete Terezinha 

Zanoto 

11308 Execução Fiscal A UNIÃO Supermercado Mato Grosso Ltda 

14537 Alvara Judicial Neide Alves da Guia, re. Seu 

filho Menores 

 

5823 Execução Fiscal O Município de Nobres Maria José Costa Campos 

41336 Execução Banco Bradesco S A Wagner Dias da Silva – ME, Terencio 

Argemiro de França, Wagner Dias da Silva 

e Marilene Camargo 

25794 Execução Fiscal INCRA João Najdek 

6052 Execução Fiscal O Município de Nobres Florentino Souza Silva 

6317 Execução Fiscal O Município de Nobres Eliana Aparecida dos Santos 

19303 Execução Fiscal  O Município de Nobres Aguiardes Ruas Melo 

6271 Execução Fiscal O Município de Nobres Genezio Klock 

6225 Execução Fiscal O Município de Nobres Zozimo Rodrigues de Jesus 

6 313 Execução Fiscal  O Município de Nobres Francisco José Teotonio 

6314 Execução Fiscal O Município de Nobres Milton Henrique de Toledo 

6101 Execução Fiscal O Município de Nobres Paulino Francisco Mendes 

19213 Execução Fiscal  O Município de Nobres George  Clifford Hvestis 

5880 Execução Fiscal O Município de Nobres Ernesto Orivaldo Hass 

6482 Execução Fiscal O Município de Nobres Sebastião Ferreira Lima 

6143 Execução Fiscal  O Município de Nobres Merciel Nonato 

6462 Execução Fiscal O Município de Nobres Antonio José da Silva 

19275 Execução Fiscal O Município de Nobres Benedito Vasco Moreira da Silva 

6427 Execução Fiscal  O Município de Nobres Eurico Alves de Oliveira, vulgo “Peixeiro” 

6226 Execução Fiscal O Município de Nobres Tania B. S. da Luz 

19506 Execução Fiscal O Município de Nobres José Aparecido B. Pascoal 

5850 Execução Fiscal  O Município de Nobres Nelice Sales 

19278 Execução Fiscal O Município de Nobres Celio Vinicius Rodrigues da Silva 

19253 Execução Fiscal O Município de Nobres Ademar Pereira da Silva 

6262 Execução Fiscal  O Município de Nobres Maria Lozinha dos Santos 

44317 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Iraci Maria Tavares 

42627 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Kitmoveis Comércio Ltda,  Umberto 

Martins Quito, Salma Iunes Quito e 

Humberto Martins Quito Junior 

14467 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual João Hoepers 

42568 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Antonio Alves de Oliveira 

2790 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Paulina Dias da Silva 

41457 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual José Carlos da Silva 

18663 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Papagaio Tour Ltda, Elkton Rub da Silva 

Prestes e Mara Rubia da Silva Prestes 

44528 Execução Fiscal Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato 

Grosso CRCMT 

Betania Patricia Salles 

19424 Execução Fiscal O Município  de Nobres Odonel Real da Silva 

19707 Execução Fiscal O Município  de Nobres Marcos Vicente dos Santos 

19422 Execução Fiscal O Município  de Nobres Daniel da Silva Folha 

22502 Execução Fiscal O Município  de Nobres Carlos Andre Arnod 

6358 Execução Fiscal O Município  de Nobres Zenildo Ferreira da Silva 

6282 Execução Fiscal O Município  de Nobres Gilson da Guia Ramos 

22526 Execução Fiscal O Município  de Nobres Sebastião Altino da Fonseca 

6116 Execução Fiscal O Município  de Nobres Elvina de Moraes 

6599 Execução Fiscal O Município  de Nobres Maria Eunice Parzianello 

6211 Execução Fiscal O Município  de Nobres Paulo Luiz Soares 

6633 Execução Fiscal O Município  de Nobres Dercilio Alves de Souza 

5790 Execução Fiscal O Município  de Nobres Maxima de Campos Falcão 

6138 Execução Fiscal O Município  de Nobres Espolio de Alair Alves  Schmidt 

5886 Execução Fiscal O Município  de Nobres Aluizio Pereira Barros 

6318 Execução Fiscal O Município  de Nobres Maria das Dores Mendonça Pereira 

5830 Execução Fiscal O Município  de Nobres Calcário Nobre – Ind. E Comércio Ltda 

6528 Execução Fiscal O Município  de Nobres João Siqueira Campos 

6647 Execução Fiscal O Município  de Nobres Basilio Vaz de Campos 

6079 Execução Fiscal O Município  de Nobres Fortunato Araújo 

6302 Execução Fiscal O Município  de Nobres Celson Jorge de Campos 

42691 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Manoel Fermino Pinho 

43239 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual José Carlos da Silva 
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5531 Execução Fiscal Conselho Regional dos 

Representantes Comerciais 

do Estado de Mato Grosso 

Nezinho Ventura de Almeida 

21197 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Agropecuária Rio Esmeralda Ltda e 

Benicio Fernandez 

43167 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual José Carlos da Silva 

42415 Execução Fiscal A Fazenda Pública Estadual Maria Rosa Dias Pedroso 

19361 Execução Fiscal O Município de Nobres Solange Martinelli 

19360 Execução Fiscal O Município de Nobres Ubaldo Monteiro Junior 

6217 Execução Fiscal O Município de Nobres Veraldo Castro 

6711 Execução Fiscal O Município de Nobres Ione Videira da Silva 

6230 Execução Fiscal O Município de Nobres Acelino Ilareo da Silva 

6331 Execução Fiscal O Município de Nobres Nedir Maria Rondon 

6182 Execução Fiscal O Município de Nobres Alberto Francisco da Silva 

41576 Execução Fiscal O Município de Nobres Edinaldo Albuquerque da Silva 

19333 Execução Fiscal O Município de Nobres Eliziel Pires de Camargo 

19583 Execução Fiscal O Município de Nobres José Pereira da Costa 

19694 Execução Fiscal O Município de Nobres Maurina França de Pinho 

41570 Execução Fiscal O Município de Nobres Lizete Saldanha da Luz 

19709 Execução Fiscal O Município de Nobres Maria das Graças e Silva 

19223 Execução Fiscal O Município de Nobres Altair Bispo de Oliveira 

21662 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Votorantim Cimentos Brasil S A 

17773 Execução Fiscal A Fazenda Pública Estadual Robson da Silva Muniz – ME 

1210 Execução Fiscal  Fazenda Nacional MT Galvão e Pimentel Ltda 

5814 Execução Fiscal  Município de Nobres João Florindo Lara 

9938 Mandado de Segurança Eronil Alves de Carvalho Lídia Barbosa Nogueira 

6283 Execução Fiscal  Município de Nobres Joaquim Caetano de Rezende 

 

6175 Execução Fiscal  Município de Nobres Octávio Jorge Loiola 

6148 Execução Fiscal  Município de Nobres Francisca Paulina de Souza 

6566 Execução Fiscal  Município de Nobres José Clemente Slominski 

6621 Execução Fiscal  Município de Nobres Antônio Marcos 

6107 Execução Fiscal  Município de Nobres Valdemar Tadão Aiko 

6157 Execução Fiscal  Município de Nobres Marcos  A. Rachid 

6483 Execução Fiscal  Município de Nobres Escolástica Hermenegilda de Almeida  

6595 Execução Fiscal  Município de Nobres Iveth Aparecida Ferreira 

6194 Execução Fiscal  Município de Nobres Antônio Durvalino da Cruz 

6297 Execução Fiscal  Município de Nobres Paulo José Pereira 

6266 Execução Fiscal Município de Nobres Tereza Dalla Vechia 

6170 Execução Fiscal  Município de Nobres Demétrio Rodrigues 

6169 Execução Fiscal  Município de Nobres Balduino Davi de Almeida 

6240 Execução Fiscal  Município de Nobres  Madalena P.M.  da Costa 

6573 Execução Fiscal  Município de Nobres Sebastião Gregório de Sá 

6276 Execução Fiscal  Município de Nobres Valdemar Hunger 

6176 Execução Fiscal  Município de Nobres Joarez Nonato da Silva 

10300 Alvará de mineração Lindeberg Ribeiro Nunes 

Rocha 

 

6363 Execução Fiscal  Município de Nobres Paulo Elias Prehl 

6353 Execução Fiscal  Município de Nobres Peniel Pereira de Almeida 

6055 Execução Fiscal  Município de Nobres Julieta Maria da Guia Souza 

9055 Execução  Supeagro Fertilizantes Jorge Luiz Devens 

6347 Execução Fiscal  Município de Nobres Edson Silvério Cabral  

6248 Execução Fiscal  Município de Nobres Marcos Vicente dos Santos 

3347 Execução  Comissão de Valores 

Mobiliários 

Paranatinga Agropecuária  

6649 Execução Fiscal  Município de Nobres Francisco da Silva 

6006 Execução Fiscal  Município de Nobres Pedro de Lima Plenz 

6089 Execução Fiscal  Município de Nobres Florentino Costa Serafim 

6608 Execução Fiscal Município de Nobres Faustina Jovenita da Silva 

6186 Execução Fiscal  Município de Nobres Ozorio Cardoso 
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6365 Execução Fiscal  Município de Nobres Jentil  

6379 Execução Fiscal Município de Nobres Jorge 

6428 Execução Fiscal  Município de Nobres Maria Conceição  

6434 Execução Fiscal  Município de Nobres Pedro Bispo dos Santos 

5939 Execução Fiscal  Município de Nobres Solange Pinheiro Iro Queiroz 

5926 Execução Fiscal  Município de Nobres Juvercino Soares 

6634 Execução Fiscal  Município de Nobres Geralda Antônia de Souza 

6260 Execução Fiscal  Município de Nobres Lindomar Antônio Zandonadi 

6539 Execução Fiscal  Município de Nobres Aurelino Mendes Nogueira 

6045 Execução Fiscal  Município de Nobres Uber Ina Maria Pereira de Souza 

6336 Execução Fiscal  Município de Nobres Jacson da Cruz Barbosa 

6152 Execução Fiscal  Município de Nobres Antônio Guerrero 

6404 Execução Fiscal  Município de Nobres José Juarez Borralho 

6591 Execução Fiscal  Município de Nobres Ivo Manoel da Silva 

6270 Execução Fiscal  Município de Nobres Alceu Neves dos Santos 

6668 Execução Fiscal  Município de Nobres Ana Beatriz R. de Souza 

6151 Execução Fiscal  Município de Nobres José dos Anjos  da Silva 

6190 Execução Fiscal  Município de Nobres Alaice Antônio de Oliveira 

6243 Execução Fiscal  Município de Nobres Solange Martinelli 

6234 Execução Fiscal  Município de Nobres Adelfo Barbosa de Souza 

6381 Execução Fiscal  Município de Nobres Valdivino de Souza Freire 

6517 Execução Fiscal  Município de Nobres Francisco Assis Ferreira de Melo  

6641 Execução Fiscal  Município de Nobres Espólio de Hemenegildo de França 

5884 Execução Fiscal  Município de Nobres José Roberto Dias Oliveira 

6426 Execução Fiscal  Município de Nobres Waldir José Brizolin  

6509 Execução Fiscal  Município de Nobres Adenil Minato da Silva 

6620 Execução Fiscal  Município de Nobres Lauro Moreno 

6645 Execução Fiscal  Município de Nobres Amélia Mayer Velasco 

8898 Execução Fiscal  Município de Nobres Firma Sabella  

6690 Execução Fiscal  Município de Nobres Antônia Dirce da Silva 

6334 Execução Fiscal  Município de Nobres Wilson Ferreira de Miranda 

6134 Execução Fiscal  Município de Nobres Paulina Noberta dos Santos 

6003 Execução Fiscal  Município de Nobres Anita Rodrigues Braga 

6401 Execução Fiscal  Município de Nobres Manoel Melquiades da Silva 

6244 Execução Fiscal  Município de Nobres Indústria de Calcário Grande Ltda 

5963 Execução Fiscal  Município de Nobres Sebastião Alves Brito 

6364 Execução Fiscal  Município de Nobres Iraci da Silva Lima 

6551 Execução Fiscal  Município de Nobres Glacindo Teodoro da Silva 

5878 Execução Fiscal  Município de Nobres Amélia Gomes dos Santos 

5996 Execução Fiscal  Município de Nobres José Romera 

5779 Execução Fiscal  Município de Nobres Erotildes Correa da Luz 

5780 Execução Fiscal  Município de Nobres Lorival Ferreira da Silva 

6574 Execução Fiscal  Município de Nobres Nilson Antunes de Araujo 

5783 Execução Fiscal  Município de Nobres Mario Akiro Irano 

5984 Execução Fiscal  Município de Nobres Gilson Borges dos Santos 

5933 Execução Fiscal  Município de Nobres Antônio Augusto da Silva 

6007 Execução Fiscal  Município de Nobres Maria Leonça Dias 

6492 Execução Fiscal  Município de Nobres Ivanil Albuquerque 

6173 Execução Fiscal  Município de Nobres Jolmar Franciso Stefeni 

6667 Execução Fiscal  Município de Nobres José Albuquerque 

6522 Execução Fiscal  Município de Nobres Lauro Pereira de Souza 

6287 Execução Fiscal  Município de Nobres Joel Roque 

6441 Execução Fiscal  Município de Nobres Tito Hilário dos Santos 

6022 Execução Fiscal  Município de Nobres Layane Ap. Murai  
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6502 Execução Fiscal  Município de Nobres José Pinheiro Silva 

6022 Execução Fiscal  Município de Nobres Layne Aparecida Murai 

19238 Execução Fiscal  Município de Nobres Alice Leite de Campos 

19230 Execução Fiscal  Município de Nobres Adenil Marques de Almeida 

19599 Execução Fiscal  Município de Nobres João Alves de Souza 

19292 Execução Fiscal  Município de Nobres Eurico Pinto 

19433 Execução Fiscal  Município de Nobres Laureno Pagel Emmel  

19425 Execução Fiscal  Município de Nobres Oralino de Almeida 

19293 Execução Fiscal  Município de Nobres Francisco Borges da Luz 

19216 Execução Fiscal  Município de Nobres Waldomiro Cavanha 

19307 Execução Fiscal  Município de Nobres Ademir Marconzoni  

19500 Execução Fiscal  Município de Nobres João Bosco da Silva 

19318 Execução Fiscal  Município de Nobres Nilta Maria Alves Guedes 

19290 Execução Fiscal  Município de Nobres Edmundo Alves da Silva 

19369 Execução Fiscal  Município de Nobres Hugo Soares da Silva 

19246 Execução Fiscal  Município de Nobres Antônio Nazário da Silva 

6274 Execução Fiscal  Município de Nobres Antônio Roberto Carreira Reis 

6321 Execução Fiscal  Município de Nobres Anizia de Andrade Oliviera 

6290 Execução Fiscal  Município de Nobres Angelo José Vieira 

19496 Execução Fiscal  Município de Nobres Liana Terezinha Pinto Lenz 

19495 Execução Fiscal  Município de Nobres Laerte de Souza 

19214 Execução Fiscal  Município de Nobres Wolney Brigido Lemos 

19281 Execução Fiscal  Município de Nobres Aristides Paulino da Silva 

6229 Execução Fiscal  Município de Nobres Sebastião de Souza Marques 

6235 Execução Fiscal  Município de Nobres Emilio Martins dos Santos 

6546 Execução Fiscal  Município de Nobres Nozir Manoel de Campos 

6332 Execução Fiscal  Município de Nobres Assis Neri Carneiro Gomes 

6071 Execução Fiscal  Município de Nobres Antenor Feliz dos Santos 

6126 Execução Fiscal  Município de Nobres Sebastião Pereira de Souza 

6340 Execução Fiscal  Município de Nobres Ilda Joris Ceara 

19748 Execução Fiscal  Município de Nobres Damázia Santana da Silva 

19672 Execução Fiscal  Município de Nobres Valfrido Maciel de Mezenes 

19585 Execução Fiscal  Município de Nobres José Pedroso de Barros 

19610 Execução Fiscal  Município de Nobres Joaci Erculano da Silva 

19696 Execução Fiscal  Município de Nobres Madalena Dias da Silva 

19704 Execução Fiscal  Município de Nobres Miguel Lopes Araujo 

19631 Execução Fiscal  Município de Nobres Rosalina Pereira de Arruda 

19580 Execução Fiscal  Município de Nobres Jair Pedroso da Silva 

19710 Execução Fiscal  Município de Nobres Neves F. Mendes 

19578 Execução Fiscal  Município de Nobres José Maria Rodrigues  

19737 Execução Fiscal  Município de Nobres Manoel Soares 

19630 Execução Fiscal  Município de Nobres Rosalina Martins 

19745 Execução Fiscal  Município de Nobres Ironi Edgar Nied 

19667 Execução Fiscal  Município de Nobres Paulo Roberto de Souza Costa 

19736 Execução Fiscal  Município de Nobres Marcos Makoto Murai 

19738 Execução Fiscal  Município de Nobres Miguel Larini 

19273 Execução Fiscal  Município de Nobres Benedito Manoel da Silva 

19295 Execução Fiscal  Município de Nobres Huguinei Mendes de Souza 

19649 Execução Fiscal  Município de Nobres Tereza Cilene Garcia  

19751 Execução Fiscal  Município de Nobres Daniel Xavier Soares 

19619 Execução Fiscal  Município de Nobres Jacira Nascimento de Oliveira 

6004 Execução Fiscal  Município de Nobres Maria Aparecida da Conceição  

19668 Execução Fiscal  Município de Nobres Pedro Garcia 

19620 Execução Fiscal  Município de Nobres João Alcântara Ribeiro 
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19659 Execução Fiscal  Município de Nobres Paulino Francisco Mendes 

19747 Execução Fiscal  Município de Nobres Demétrio Rodrigues 

19682 Execução Fiscal  Município de Nobres Valdir Ribeiro  

19612 Execução Fiscal  Município de Nobres José Basílio Santana 

19608 Execução Fiscal  Município de Nobres Jessi Agripino da Silva 

19614 Execução Fiscal  Município de Nobres João Nunes de Oliveira  

19237 Execução Fiscal  Município de Nobres Angela Maria Vieira 

19609 Execução Fiscal  Município de Nobres Joarez Nonato da Silva 

19658 Execução Fiscal  Município de Nobres Paulo José Pereira 

19656 Execução Fiscal  Município de Nobres Pedro Pinto de Nazareth 

19703 Execução Fiscal  Município de Nobres Marilda Abade da Silva 

6232 Execução Fiscal  Município de Nobres Lazaro de Paula 

6476 Execução Fiscal  Município de Nobres Francisco Alves da Cruz 

6542 Execução Fiscal  Município de Nobres Noemia Pereira da Silva 

6233 Execução Fiscal  Município de Nobres Amilton I.Chist 

6195 Execução Fiscal  Município de Nobres Durvalino Aquino dos Santos 

6009 Execução Fiscal  Município de Nobres Alina Justiniana da Silva 

6065 Execução Fiscal  Município de Nobres Antônio Aparecido de Aráujo 

6730 Execução Fiscal  Município de Nobres Benedita Felicidade Pereira 

6200 Execução Fiscal  Município de Nobres Lucilo Santana Nonato 

19606 Execução Fiscal  Município de Nobres João Osvaldo Bauer 

19613 Execução Fiscal  Município de Nobres José Jorge Soares 

19627 Execução Fiscal  Município de Nobres Roberta A. Almeida 

6171 Execução Fiscal  Município de Nobres Jucelino Corrêa de Barros 

6272 Execução Fiscal  Município de Nobres Antônio Pedro Freire 

6124 Execução Fiscal  Município de Nobres Manoel R. Ribeiro 

6201 Execução Fiscal  Município de Nobres Antônio  Ribeiro da Silva 

19670 Execução Fiscal  Município de Nobres Valmor Marcelo 

19646 Execução Fiscal  Município de Nobres Rosenildo Eder de Almeida 

19733 Execução Fiscal  Município de Nobres Marcos Aurélio Ferlin 

19662 Execução Fiscal  Município de Nobres Paulo Dias Pedrozo  

19622 Execução Fiscal  Município de Nobres Zulmira Maria de Oliveira 

19655 Execução Fiscal  Município de Nobres Pedro Gonçalves da Silva 

19753 Execução Fiscal  Município de Nobres Domingos da Silva 

19706 Execução Fiscal  Município de Nobres Miguel de Araújo Alves 

19514 Execução Fiscal  Município de Nobres José Lídio Beecher 

18713 Execução Fiscal  Município de Nobres Noel Abraão Narssarden 

19569 Execução Fiscal  Município de Nobres Jandira Frediana de Souza 

19671 Execução Fiscal  Município de Nobres Valdir Toncovic 

19734 Execução Fiscal  Município de Nobres Manoel Melquiades da Silva 

19735 Execução Fiscal  Município de Nobres Mauro Pereira dos Santos 

19697 Execução Fiscal  Município de Nobres Maria Izabel Lucas R.  Pereira 

19669 Execução Fiscal  Município de Nobres Valdomiro Alves Pereira 

19647 Execução Fiscal  Município de Nobres Renato Rodrigues da Silva 

19746 Execução Fiscal  Município de Nobres Ivanir Cândido Muzzi 

19604 Execução Fiscal  Município de Nobres Juventina Cândida de Souza 

19607 Execução Fiscal  Município de Nobres José Ferreira da Silva 

19754 Execução Fiscal  Município de Nobres Devair Delfim de Araújo 

19677 Execução Fiscal  Município de Nobres Vanessa Vieira de Souza Carvalho 

19749 Execução Fiscal  Município de Nobres Devair Jesus da Silva 

19579 Execução Fiscal  Município de Nobres João Pinto 

19603 Execução Fiscal  Município de Nobres Joaquim Pereira  

19679 Execução Fiscal  Município de Nobres Valdemar Fernandes da Costa  

19326 Execução Fiscal  Município de Nobres Eremita L. Campos 
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16689 Execução Fiscal  Município de Nobres Maria Soares 

19549 Execução Fiscal  Município de Nobres Jucilei S. Costa 

19250 Execução Fiscal  Município de Nobres  Antônio Augusto da Silva 

19582 Execução Fiscal  Município de Nobres Jair Paulo Ribeiro 

19271 Execução Fiscal  Município de Nobres Benedito Afonso do Nascimento 

19364 Execução Fiscal  Município de Nobres Sebastião de Souza Marques 

19331 Execução Fiscal  Município de Nobres Espolio de Ladislau Pereira 

5916 Execução Fiscal  Município de Nobres Marieta Alves Souza 

5906 Execução Fiscal  Município de Nobres Milton Ferreira da Silva 

5854 Execução Fiscal  Município de Nobres Antônio Dias Pedroso 

6218 Execução Fiscal  Município de Nobres Benedito Vicente dos Santos 

19251 Execução Fiscal  Município de Nobres Antônio Vitor da Silva 

19277 Execução Fiscal  Município de Nobres Camilo Schiochet 

6357 Execução Fiscal  Município de Nobres Sebastião Altino da Fonseca 

1970 Execução Fiscal  Município de Nobres Moacir Pinheiro Bernal 

5861 Execução Fiscal  Município de Nobres Espólio Adarcino Alves Pereira 

19679 Execução Fiscal  Município de Nobres Vânia Uhlmann 

19221 Execução Fiscal  Município de Nobres Willian Martinelli 

19416 Execução Fiscal  Município de Nobres Clodoaldo Silva de Oliveira 

9972 Mandado de Segurança Alinor Gomes Leite Câmara Municipal de Nobres 

1174 Execução por quantia 

certa 

INCRA Barradas Imóveis Ltda. 

9086 Execução  João Ferreira de Lima Maria de Lourdes Rocha 

1206 Execução Fiscal  Inter Gil Mary Colodetti 

15775 Execução por quantia 

certa 

Banco do Brasil Miranda Moraes Gonçalves 

8738 Execução por quantia 

certa 

Cuiabá Diesel  Amadeu Pinheiro da Silva 

289 Execução  Gilmar Rupollo  Avelino Marchesi 

364 Execução por quantia 

certa 

Industria e Comércio de 

Cálcario Cuiabá 

Dejanir Parizotto 

11022 Busca e apreensão  Banco Bradesco  Flavio Querobino Rodrigues 

3072 Execução  Gerdau S/A Cooperativa Mista Agropecuária.  

417 Execução  Celso Ferreira Penço Marcos Antonio Viecelli 

4024 Execução  ITÁU Sabino Gluzezak 

3558 Execução  Gerdau S/A Ana Valéria Oliviera e Melo 

4155 Execução Fiscal  União  Aldori Pondeleki 

14127 Mandado de Segurança Maria Aparecida de Oliveira  Cemat 

3986 Execução  Bamerindus Leonilson Antônio de Freitas 

1780 Execução  Caixa Econômica Mineração Primavera 

11040 Execução  Ruy de Souza Gonçalves Luzilene Soares de Moares 

49 Execução  Incra Barradas Imóveis Ltda. 

1241 Execução  Coremat-Conselho 

Representante Comercial  

Cerealista Brusque Ltda. 

7023 Execução  UNIÃO  José Ariovaldo Monteiro da Costa 

10092 Alvará  Cimento Itaú   

673 Execução  Banco do Brasil  Cleber Luciano de Castro Salmazo 

889 Embargos a Execução Cleber Luciano de Castro 

Salmazo 

Banco do Brasil 

9034 Execução  Copas Companhia Paulista 

de Fertilizantes 

Ovidio Luiz Marcon 

8272 Execução  Supermat- Supermercado  João Carlos Olseski 

8741 Execução Fiscal  Fazenda Pública Estadual  M.R. Santos Comercio e Repres. 

 

2356 Execução  Auto Posto Niesseki  Prefeitura de Nobres-MT. 

2546 Embargos do Devedor Município de Nobres-MT Auto Posto Niesseki LTDA 

4075 Execução  Tenaço Indústria de Aço  Adiers e Enderle LTDA 

Disponibilizado - 19/02/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10681 Caderno de Anexos Página 48 de 60



 
 

283 Execução  Durval Maciel  Gladinir Marie Valandro de Oliveira 

9045 Execução  Metalúrgica Pinhal Ltda Gentil Mecabô 

8855 Execução  INCRA Ciro Pedro Agner Lunkes 

7788 Mandado de Segurança Prefeitura de Nobres Chefe da 54 Ciretran Nobres-MT 

1267 Execução Fiscal  UNIÃO  Casa do Pecuarista 

8822 Execução  Antônio Roberto Gazim  Adonis Jane Sautos 

8784 Medida Cautelar  Bebidas Vale do Rio Manso 

Ltda 

Manoel Callejom dos Santos  

7034 Alvará Judicial Cimento Tocantins s/a  

2370 Execução Fiscal A União Irineu Francisco Vicense-ME 

6558 Execução Fiscal Município de Nobres Clarindo Teodoro da Silva 

8847 Procedimento Ordinário Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma 

Agrária- Incra 

Agropecuária Moroco s/a 

6560 Execução Fiscal Município de Nobres Reginaldo Rachid Jaudy 

41493 Execução de Título 

Extrajuducial 

Financiadora Bradesco s/a – 

Créd.fin. e Inves/to 

Eurindo Dias da Silva  

e Luiz Gonzaga Barbosa 

5972 Execução Fiscal Município de Nobres Antonia de Alfina Pereira 

6122 Execução Fiscal Município de Nobres Nilson Valdomiro de Almeida 

3744 Execução Fiscal A União Apolônio Pereira de Almeida- 

Bicicletaria Monark 

6836 Execução Fiscal A União Supermercado Nobrense Ltda 

6068 Execução Fiscal Município de Nobres João Francisco de Souza Neto 

5824 Execução Fiscal Município de Nobres Antonio Modesto 

7016 Execução Fiscal A União Jaques Santana da Silva Comércio 

10946 Execução Fiscal Inmetro Felipe Amil de Campos- Me 

6333 Execução Fiscal Município de Nobres Adalberto Neves de Oliveira 

19323 Execução Fiscal Município de Nobres Núbia Sardinha da Silva 

10482 Execução Fiscal Comissão de Valores 

Imobiliários-Cvm 

Paranatinga Agropecuária- s/a 

6696 Execução Fiscal Município de Nobres  Zenaide Souza Figueiredo 

8839 Execução Fiscal Inter Avelino Alves Bezerra 

6829 Execução Fiscal A União Peixe Distribuidora de Bebidas Ltda 

6510 Execução Fiscal Município de Nobres Antônio Vitor da Silva 

6490 Execução Fiscal Município de Nobres Maria Madalena 

6146 Execução Fiscal Município de Nobres Germano Assis Almeida 

4624 Execução Fiscal Karl Heinrich Wolfgang 

Gustav Scmidt 

Pedrolino Canizio Mendes e 

Lucy Sampaio da Silva 

6136 Execução Fiscal Município de Nobres Gilnei Camargo da Silva 

6543 Execução Fiscal Município de Nobres Nerli Galisse 

6275 Execução Fiscal Município de Nobres José Tavares de Araújo 

6521 Execução Fiscal Município de Nobres Abel Ferreira Lima 

17254 Execução de Título 

Judicial 

Sicredi Mutum Antonio João de Brito 

17255 Execução de Título 

Judicial 

Sicredi Mutum Antonio João de Brito 

1282 Procedimento Ordinário A União Jaques Santana Comèrcio 

22882 Execução de Título 

Extrajudicial 

Banco Bradesco s/a Herlinton Asti 

6616 Execução Fiscal Município de Nobres Narciso Anízio da Silva 

6567 Execução Fiscal Município de Nobres Adão Sebastião Amâncio 

6115 Execução Fiscal Município de Nobres Antonio Pereira da Silva 

19132 Execução Fiscal A Fazenda Pública Estadual Benedito Afonso do Nascimento 

41561 Execução Fiscal Município de Nobres Maria Lucia Tozin Antoniacomi 

6496 Execução Fiscal Município de Nobres Valdomiro Carlos das Neves 

6665 Execução Fiscal Município de Nobres Dejalma Afonso da Silva 

42762 Execução Fiscal Conselho Regional de Alex Steves Berto e Cia Tlda 
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Farmácia do Estado 

6300 Execução Fiscal Município de Nobres Sergio Luiz Silva dos Santos 

6629 Execução Fiscal Município de Nobres Devair Campos 

19421 Execução Fiscal Município de Nobres Domingos Abrão Nassarden 

19177 Execução Fiscal A União Crispim Recalde 

5853 Execução Fiscal Município de Nobres Jaime Marconzoni 

6231 Execução Fiscal Município de Nobres João Nunes de Oliveira 

5776 Execução Fiscal Município de Nobres Ibere Borges Rondon 

5900 Execução Fiscal Município de Nobres João da Silva 

6219 Execução Fiscal Município de Nobres Lucilio da Silva Campos 

6514 Execução Fiscal Município de Nobres Raimundo Mendes da Silva 

6743 Execução Fiscal A União D Guerreiro Hoerpes 

41422 Execuçao Fiscal Inmetro Irmãos Dalmolin Mat. Constr. e  

Gen. Alim. Ltda 

6062 Execução Fiscal Município de Nobres Joaquim Clemente da Silva 

6091 Execução Fiscal Município de Nobres Rita Mendes de Oliveira 

10943 Execução Fiscal Inmetro Valdemir Santos Pedroso 

5813 Execução Fiscal Município de Nobres Emelindo Ferreira da Silva 

8737 Execução Copini e Bedin Ltda Lavro Solo Comércio e  

Representações de Sementes Ltda 

19744 Execução Fiscal Município de Nobres Isaias Pereira de Souza 

6888 Execução Fiscal A União Mjc e Silva e  

Maria José da Cruz Silva 

6518 Execução Fiscal Município de Nobres João Antunes de Oliveira 

6703 Execução Fiscal Município de Nobres Cecílio Clemente Lara 

10729 Execução Fiscal Comissão de Valores 

Imobiliários 

Paranatinga Agropecuária 

4157 Execução Fiscal A União Supermercado Nobrense 

19242 Execução Fiscal Município de Nobres Antônio Carlos Modesto 

6132 Execução Fiscal Município de Nobres Liliane Rondon Santos da Silva 

41868 Execução Fiscal Centro Norte de Mato 

Grosso- 

Sicredi Centro Norte 

Andrei Ricardo Ernandes Pinto e  

Mauro Luiz Santana 

5973 Execução Fiscal Município de Nobres Arlindo Carlos da Costa 

41265 Execução Fiscal Banco Bradesco s/a Irineu Braz da Silva Neto 

17990 Execução Fiscal Agência Nacional de 

Telecomunicações  

Associação Rádio Comunitária de 

Nobres 

21655 Execução Fiscal A União  Essencia Agropecuária 

1271 Execução Fiscal Conselho Reg. De Serv. 

Social do Estado de Mato 

Grosso 

Silvana Barbosa Benjamim 

17532 Execução Fiscal Ibama João Antonio Vieira 

40144 Execução Fiscal A Fazenda Pública Estadual José Carlos da Silva  

5161 Execução Fiscal A União Egidio Manoel de Oliveira 

19368 Execução Fiscal Município de Nobres Dalmir de Souza Oliveira 

4154 Execução Fiscal A União Cerâmica Nobres Ltda e  

Cerâmica Frank 

20861 Execução Fiscal Ibama Industria e Comércio de Calcário 

Cuiabá Ltda 

14550 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Agropecuária Saba Ltda 

Humberto Simoni Junior 

Maria Stella Simoni Neves 

19431 Execução Fiscal Município de Nobres Lourdes Loely da Silva Santos 

22510 Execução Fiscal Município de Nobres Antonia Maria de Almeida 

22758 Execução Fiscal Caixa Econômica Federal  Arlindo José da silva- Supermercado 

Umuarama 

19379 Execução Fiscal Município de Nobres Crestiano Mendes Pedroso 

5885 Execução Fiscal Município de Nobres Gilvan de Brito Barros 

19224 Execução Fiscal Município de Nobres Geraldo Corassa 
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1227 Execução Fiscal A Fazenda Pública Estadual Casa do Pecuarista Ltda 

20880 Execução Fiscal A Fazenda Pública Estadual  Stevano e Lima Ltda 

22569 Execução Fiscal Município de Nobres João Rosa de Araújo 

1263 Execução Fiscal A Fazenda Pública Estadual Ademar Dutra Dias Pedroso 

19215 Execução Fiscal Município de Nobres Walmor José de Andrade 

19325 Execução Fiscal  Município de Nobres Edilson Luiz Pinto 

19219 Execução Fiscal  Município de Nobres Waldomiro Ferreira Lemes 

6077 Execução Fiscal  Município de Nobres Manoel Rodrigues Leite 

19602 Execução Fiscal  Município de Nobres Joaquim Neris da Silva 

6617 Execução Fiscal  Município de Nobres Luciana Benedita de Almeida 

6544 Execução Fiscal  Município de Nobres José Benedito dos Santos 

5992 Execução Fiscal  Município de Nobres João Ribeiro da Silva  

6261 Execução Fiscal  Município de Nobres Adolar Raimundo Lunks 

6263 Execução Fiscal  Município de Nobres Luiz Carlos Vicente dos Santos 

19294 Execução Fiscal  Município de Nobres Hermílio Marques Maciel 

6254 Execução Fiscal  Município de Nobres Francisco Sales da Silva  

19640 Execução Fiscal  Município de Nobres Roberto Massuo Ohara 

6658 Execução Fiscal  Município de Nobres José Domingos da Silva 

19276 Execução Fiscal  Município de Nobres Bernabe Lemes de Souza 

19732 Execução Fiscal  Município de Nobres Miguel Simpliciano da Silva 

6636 Execução Fiscal  Município de Nobres Daniel 

6467 Execução Fiscal  Município de Nobres José Olímpio Filho 

6247 Execução Fiscal  Município de Nobres Fermino de Oliveira 

6346 Execução Fiscal  Município de Nobres Pedro Domingos dos Santos 

6626 Execução Fiscal  Município de Nobres Sebastião Manoel Pinto Filho 

19597 Execução Fiscal  Município de Nobres João Vicente dos Santos 

42066 Execução Fiscal  A Fazenda Pública Estadual Paranatinga Agropecuária 

Adpar Empresa Brasileira de 

Comercio Ltda 

Ronald Guimarães Levinsohn 

1240 Procedimento Ordinário Coremat Tito Batista do Nascimento 

18599 Execução Fiscal A Fazenda Pública Estadual Vieira e Silva Ltda 

João Antonio Vieira  

Claudia Maria Vieira 

14290 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Cerâmica Zeni Ltda 

Margarete Martinhago Zeni 

Amauri Zeni 

22521 Execução Fiscal  Município de Nobres Espólio de Eloizio Nunes da Luz 

42081 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Quito e Quito Ltda 

Luciano Iunes Quito 

Salma Iunes Quito 

Humberto Martins Quito 

22371 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Prefeitura Municipal de Nobres 

41555 Execução Fiscal Município de Nobres Damião José de Araújo 

1243 Execução Fiscal Coremat Imobiliária- Com. e Repres. Agricolas Ltda 

Cassio Macario da Silva 

42080 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Jornal do Interior Ltda 

Francisco José Marques de Oliveira 

Nádia dos Santos Brunner 

42380 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Joana Lambert Modesto 

19742 Execução Fiscal Município de Nobres Ivanilza Mazzali 

41343 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Asces Informática Ltda 

Veruscka Duarte Araújo  

Denys Wagner dos Reis Silva 

Marcelo rodrigues Pereira 

6034 Execução Fiscal Município de Nobres Lutercio Soares 

42844 Execução Fiscal Fazenda Pública Estadual Evandro Luiz Queiroz de Carvalho 

6419 Execução Fiscal Município de Nobres Amilton Walter valente 

6054 Execução Fiscal Município de Nobres Otacilio Muniz Macedo 
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6474 Execução fiscal Município de Nobres Onelia Maria da Conceição de Barros 

6396 Execução Fiscal Município de Nobres Francisco do Vale de Jesus 

6291 Execução Fiscal Município de Nobres Carlos Roberto Prehl 

5828 Execução Fiscal Município de Nobres Pedrolina Delfino de Araujo 

6210 Execução Fiscal Município de Nobres Ramão Rodrigues Filho 

5877 Execução Fiscal Município de Nobres Sebastião Pinheiro de Almeida 

6664 Execução Fiscal Município de Nobres Ilaci Tereza Strey 

22523 Execução Fiscal Município de Nobres Valdemar Ribeiro de Moraes 

6172 Execução Fiscal Município de Nobres Olidio Rodrigues 

6059 Execução Fiscal Município de Nobres Clarin Vinti Galvão 

6392 Execução Fiscal Município de Nobres Walter Ferreira Santana 

6580 Execução Fiscal Município de Nobres Odethe Pimenta Araujo 

5838 Execução Fiscal Município de Nobres Hospital e Maternidade São Luiz Ltda 

5811 Execução Fiscal Município de Nobres Rosa Maria da Silva 

19172 Execução Fiscal A União Nelson Rodrigues da Silva 

6236 Execução Fiscal Município de Nobres Celso de Paula Freitas 

41546 Execução Fiscal Município de Nobres Pedro Martins 

542 Execução Fiscal Indústria  e Comércio 

Calcário Cuiabá Ltda 

Délcio Copetti 

19218 Execução Fiscal Município de Nobres Wilson Ferraz 

41248 Execução Fiscal Fazenda Pública de Nobres Adriane Limo de Paula Gallo 

18821 Execução Fiscal Fazenda Pública de Nobres Fonsceca Manfrim e Cia Ltda 

Hospital Laura de Vicunã 

6098 Execução Fiscal Município de Nobres José Alves de Oliveira 

6035 Execução Fiscal Município de Nobres Benedito Mendes Pedroso 

6097 Execução Fiscal Município de Nobres Nilson Marcolino da Silva 

6248 Execução Fiscal Município de Nobres Edinéia Laurindo Dias 

6215 Execução Fiscal Município de Nobres Cristino Diogo Xavier 

5849 Execução Fiscal Município de Nobres Aristeu Ferreira dos Santos 

4778 Execução Fiscal Crcmt Jair Inácio Mendes 

6350 Execução Fiscal Município de Nobres Edgar Aparecido Jara da Silva 

6223 Execução Fiscal Município de Nobres Jair A. da Silva 

6530 Execução Fiscal Município de Nobres Marilene Camargo 

5901 Execução Fiscal Município de Nobres Amimi Addad Santos 

6487 Execução Fiscal Município de Nobres Edson Albernaz Rondon 

5782 Execução Fiscal Município de Nobres Cecilio de Jesus Gaeta 

19376 Execução Fiscal Município de Nobres Tito Hilário dos Santos 

7022 Execução Fiscal A União Construtora Frâncio Ltda 

Gerson Luiz Francio 

19243 Execução Fiscal Município de Nobres Antonio Real da Silva 

19686 Execução Fiscal Município de Nobres Madalena P.m da Costa 

19314 Execução Fiscal Município de Nobres Marcio Aparecido Anzil 

19322 Execução Fiscal Município de Nobres Neuza Maria Almeida Santos 

19355 Execução Fiscal Município de Nobres Gizelda Aparecida Ribeiro Pereira 

6548 Execução Fiscal  Município de Nobres Benedita Maria Bonfin 

6601 Execução Fiscal  Município de Nobres Izabel Mendes Nogueira 

6443 Execução Fiscal    Município de Nobres Antonio Rodrigues de Souza 

22124 Execução    Manah/ SA Jorge Ferreira da Silva 

4165 Execução Fiscal   União  Empresa de mineração Acariuba 

5265 Execução Fiscal  Acariuba Ltda União  

6192 Execução Fiscal  Município de Nobres Aquilino Pereira Almeida 

6688 Execução Fiscal  Município de Nobres Nelci do Carmo de Almeida  

22575 Execução  Banco Bradesco Wagner da Silva  

6277 Execução Fiscal  Município de Nobres Celso do Carmo Oliveira 

18574 Obrigações Banco Bradesco Ednalva Concceição da Cruz e outros 
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21370 Execução  Banco do Brasil  José Manoel de Lima e outros 

19637 Execução  Município de Nobres Ricardo de Souza Costa 

3750 Execução Fiscal  União  Glaudio H.C. Valandro Me 

9868 Execução  Ministério Público  Mauro Vieira Baldini 

22156 Execução Fiscal  CRC-MT Claudiana Amiki 

19174 Execução Fiscal  União  Vitorino Ferreira Mendes 

6285 Execução Fiscal  Municipío de Nobres Erlindo Strogulski 

40059 Alvará Judicial  Eurides Mendes de Almeida  

6504 Execução Fiscal  Municipío de Nobres Lorival da Silva 

6548 Execução Fiscal  Município de Nobres Benedita Maria Bonfin 

8859 Execução Fiscal  INCRA Antonio Luiz Minzon 

1168 Execução Fiscal  INCRA Zandir Parizzi 

8841 Execução Fiscal  INCRA Luiz Antonio de Souza Barros 

6661 Execução Fiscal  Município de Nobres Heliton Asti 

6540 Execução Fiscal  Município de Nobres Marinete Soares dos Santos 

5958 Execução Fiscal  Município de Nobres Amância Joseja da Costa C. 

6732 Execução Fiscal  Município de Nobres Rosemar Sebastião da Costa 

5874 Execução Fiscal  Município de Nobres João Clóvis Antoniacomi 

6268 Execução Fiscal  Município de Nobres Elza Machado  

40628 Execução Fiscal  Fazenda Estadual  João Carlos da Silva 

16911 Execução Fiscal  Fazenda Estadual  Mario Cezar Antoniacomi 

19635 Execução Fiscal  Município de Nobres Reinaldo Lorençoni 

17847 Alvará  Votorantim Cimentos Brasil  

6343 Execução Fiscal  Municipío de Nobres Reginaldo José Pereira 

6656 Execução Fiscal  Municipío de Nobres Elídio Rodrigues 

6581 Execução Fiscal  Municipío de Nobres Darci Alves de Carvalho 

21723 Ação de Cobrança Celia Gomes Ferreira 

Delfino de Araujo  

Municipio  de Nobres 

6078 Execução Fiscal  Município de Nobres José Ferreira Lima Neto 

20074 Execução Fiscal  Sicredi Nova Mutum Carmelindo de Souza e outros 

6207 Execução Fiscal  Município de Nobres Damasio Santana da Silva 

40396 Direito Civil/Família Joseja Nogueira da Costa  

19279 Execução Fiscal  Município de Nobres Agnaldo Soares de Campos 

19881 Autorização Judicial Elias Francisco da Silva Ewandro da Costa Silva 

6187 Execução Fiscal  Município de Nobres Camilo Schiochet 

22039 Alvará Judicial  Rosalina Pereira de Souza  

19373 Execução Fiscal  Município de Nobres Francisco José Teotônio  

6241 Execução Fiscal  Município de Nobres João José dos Santos 

8566 Execução Fiscal  Fazenda Nacional  Essencia Agropecuária S/A 

40949 Execução Fiscal União  Prefeitura de Nobres 

20824 Execução  José Napoleão de Medeiros Gonçalo Benedito de Magalhães 

6144 Execução Fiscal  Município de Nobres Leandro Schadech 

6529 Execução Fiscal  Município de Nobres Deomar Ferreira da Luz 

1286 Execução Fiscal União  Irineu Francisco Vicensi  

22505 Execução Fiscal  Município de Nobres Sebastião  Pinheiro de Almeida 

41544 Execução Fiscal  Município de Nobres Carlos Andre Arnold 

4151 Execução Fiscal  União  Atacado Umuarama 

5847 Execução Fiscal  Município de Nobres Helio Torres da Silva 

6461 Execução Fiscal  Município de Nobres Núbia Sardinha da Silva 

5982 Execução Fiscal  Município de Nobres Ambrosino Francisdo Ferreira 

6576 Execução Fiscal Município de Nobres Neorinete Campos Graves 

5974 Execução Fiscal Município de Nobres Joaquim Neris da Silva 

6519 Execução Fiscal Município de Nobres Francisco Felizardo Silva 

5913 Execução Fiscal Município de Nobres Espólio de José Arrodigios Mendes 
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Carmelindo Rei da 

Silva 

Membro 

 

Giovanni Augusto Correa de 

Almeida Junior 

Membro 

 

Paulo Cezar de 

Brito 

Membro 

 

Mairce Silva Zark 

Membro 

 

 

6140 Execução Fiscal Município de Nobres Francisco da Silva Rondon Neto 

5945 Execução Fiscal Município de Nobres Miguel Ribeiro da Silva 

6425 Execução Fiscal  Município de Nobres Glades Marchiori Marconi 

6466 Exexução Fiscal  Município de Nobres Maria Vicencia Lima de Moraes 

5937 Execução Fiscal Município de Nobres Nereide Leite de Paula 

6596 Execução Fiscal Município de Nobres Pedro Martins de Oliveira 

19212 Execução Fiscal Município de Nobres Geraldo Silveira de Souza 

19282 Execução Fiscal Município de Nobres Alaide Aurea da Costa 

5793 Execução Fiscal  Município de Nobres Adão Benedito de Almeida 

5955 Execução Fiscal Município de Nobres Aquilino Manoel de Almeida 

5975 Execução Fiscal  Município de Nobres Janio Alves da Silva 

6505 Execução Fiscal Município de Nobres Aluino Antonio de Oliviera 

6488 Execução Fiscal Município de Nobres Inacio Schneider 

6418 Execução Fiscal  Município de Nobres Imobiliária Jardim Paraná 

19598 Execução Fiscal  Município de Nobres João Ribeiro da Silva 

6264 Execução Fiscal Município de Nobres Pedro Avelino dos Santos 

19666 Execução Fiscal Município de Nobres Pedro Avelino dos Santos 

6345 Execução Fiscal Município de Nobres Valdir Stadem Demor 

6582 Execução Fiscal Município de Nobres Clemente Mendes de Souz 

6498 Execução Fiscal Município de Nobres João Osvaldo Bauer 

6183 Execução Fiscal Município de Nobres Luiz Elevo da Silva 

6487 Execução Fiscal Município de Nobres Benedito Osvaldo M. da Silva 

19642 Execução Fiscal Município de Nobres Raul Soares de Souza 

6541 Execução Fiscal Município de Nobres Nilton da Silva Campos 

6731 Execução Fiscal Município de Nobres Altair Bispo Oliveira 

19240 Execução Fiscal Município de Nobres Ataide Rosa 

19436 Execução Fiscal Município de Nobres Lutercio Soares 

19320 Execução Fiscal Município de Nobres  

Nivaldo de Oliveira Matos 

19663 Execução Fiscal Município de Nobres Pio dos Santos Martins 

6303 Execução Fiscal Município de Nobres Dolores Paula Pereira  

6280 Execução Fiscal Município de Nobres Ernandes Ribeiro Campos 

6044 Execução Fiscal Município de Nobres Raimunda Mendes Pedrozo  

6322 Execução Fiscal Município de Nobres Joaquim Florentino Pereira 

6652 Execução Fiscal Município de Nobres Espólio de Neson da Silva Nonato 

5881 Execução Fiscal Município de Nobres Auro Borges Serra 

16644 Execução Fiscal Município de Nobres Reginaldo José Pereira 

5836 Execução Fiscal Município de Nobres Florentina Razia  
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE POCONÉ 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES - Nº 02/2020/DF 

 

ANEXO I 

 

Formulário de Cadastro 

 
FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO 

DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE INTERESSADA: 

Nome completo da instituição: 

 

CNPJ: 

Natureza jurídica: 

Endereço: 

Bairro: 

Município: 

Atividade principal da instituição: 

Nome completo do Diretor: 

CPF: 

Telefone residencial: 

Telefone funcional: 

Telefone celular: 

E-mail: 

Responsável pelo benefício: 

Assinatura do Diretor da instituição: 

 

Acompanha o cadastro cópia dos seguintes documentos, de acordo com o artigo 1.625 da CNGC: 

I – realizar o cadastro na unidade judiciária competente e apresentar o requerimento instruído com os 

seguintes documentos: 

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) número do CNPJ da entidade; 

d) os comprovantes de regularidade fiscal das Fazendas Públicas nas esferas federal, 

estadual e municipal. 
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ANEXO II 
 

Modelo de Relatório de Visita 

 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO INSTITUCIONAL 

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 (  ) ) 

(  ) Domingo (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

(  ) Feriados (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

Obs: 

3.2 – Número limite de vagas: 

Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

3.3 – Restrição quanto ao tipo de delito: 

 

Obs: 

 

3.4 – Há período(s) de férias durante o ano? (interrupção dos serviços prestados) 

 

Obs: 

 

3.5 – Existe algum benefício que pode ser oferecido ao prestador de serviços (vale transporte, alimentação, etc)? 

(  ) Não 

(  ) Sim, qual? 

 

4 – INSTALAÇÕES 

4.1 – Como é o acesso à instituição? 

(  ) Fácil 

(  ) Difícil 

Obs: 

 

4.2 – O espaço físico, em termos de estrutura, organização, segurança, mobiliário e manutenção são: 

(  ) Adequado 
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(  ) Razoavelmente adequado  

(  ) Precisa de melhorias 

Obs: 

 

 

4.3 – Em 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 a incêndios disponíveis? 

(  ) Sim, quais? 

(  ) Não 

Obs: 

 

 

4.5 – Em caso de acidente com o prestador de serviços, qual o procedimento a ser adotado pela instituição? 

 

 

 

5 – ATIVIDADES QUE PODEM SER EXECUTADAS 

APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇO DE ESCRITÓRIO 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

ENSINO / CRECHE 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

LIMPEZA / COZINHA 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
 

PROFISSIONAIS LIBERAIS 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
 

MANUTENÇÃO 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
 

OUTROS 
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ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

Observações gerais: 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Técnico responsável pelo Relatório e do Presidente/Diretor da Instituição 
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ANEXO III 
 

Modelo orientado para Projeto 

 

1 – Dados de Identificação do 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. Endereço do Presidente e/ou Diretor da Instituição 

1.6. Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição 

1.7. 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 de atuação o projeto se voltará. 

 

3– Objetivos 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 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 3 (três) orçamentos referentes ao objeto de 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. 

 

ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO 
Unidade Descrição Valor unid. Total 1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

TOTAL 2 

 

Um. = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; Valor da Um.= preço de cada unidade do 

material; Total 1 = unidade x valor und.; Total 2 = 

soma da coluna Total 1 
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8-RECURSOS HUMANOS 

Descrição dos recursos humanos necessários à execução do projeto, com a identificação (RG 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 

 

 

 

 

 

7 – Calendário de Execução do Projeto 

  

 

Atividade 

 

2020 

  

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
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